
 

 

 

 
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL DEL DIA 14 DE JULIOL DE 2022  
 

 
Avís: Els extractes dels acords adoptats han estat retocats i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. En el cas dels acords adoptats per delegació del Ple aquests es publiquen íntegrament 
en compliment de la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre. 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: JGL2022/15 
Caràcter: ordinària 
Data:  14 de juliol de 2022 
Inici: 09:35 
Fi: 09:41  
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President:   Raül Garcia Ramírez  JXCAT-JUNTS 
 
Regidors/es:   Magalí Miracle Rigalós  ERC-AM 

Anaïs Medina Terradas JXCAT-JUNTS 
    M. Àngels Bordetas Delgado  JXCAT-JUNTS 
     
S’excusa:   Ernest Vilà Pladevall  JXCAT-JUNTS 

Josep M. Orra Pié  ERC-AM 
    
     
Secretari   Sergi Ribas Beltrán 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 
de data 30.06.2022. 
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia 
 
2. Adjudicació, si escau, del contracte del subministrament de material elèctric i de lampisteria 
(Lot A). 
 
3. Aprovació definitiva del projecte de renovació del clavegueram del carrer Alfons Moncanut de 
Sant Celoni. 
 
4. Aprovació de l’Oferta Pública d’ocupació de l’any 2022. 
 
5. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer, per a la subvenció d’activitats durant el 2022. 
 
6. Denegar el retorn de la garantia definitiva i complementària del contracte per a la prestació del 
servei de direcció executiva de les obres de reforma i rehabilitació de l’edifici Puigdollers com a 
nova seu de l’àrea de Serveis a les persones. 
 



 

 

7. Concessió de llicència d’obres majors de construcció piscina al carrer Montserrat, núm. 53 de 
Sant Celoni, a nom de Martí Rosés Pascual. Expedient OM-28/22 (2022/2426). 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El President obre la sessió. 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 30.06.2022. 
 
L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local si han de formular alguna 
observació a l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 30.06.2022.  Al no 
formular-se cap reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta. 
 
2. ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL 
ELÈCTRIC I DE LAMPISTERIA (LOT A). 
 
1. Adjudicar a Electro Pla Granollers SA, amb CIF A08484016, el contracte per al 
subministrament de material elèctric i de lampisteria d’acord amb els descomptes que s’indiquen 
a la seva oferta: 
 

• Descomptes sobre les categories d’articles estàndard: 
 

Codi Categoria Baixa  

MATERIAL ELÈCTRIC 

E/C01 Proteccions (id, magnetotèrmics, etc.) 70% 

E/C02 Il·luminació (làmpades, fusibles, cofreds, etc.)  

E/C03 Columnes i bàculs d'enllumenat públic 20% 

E/C04 Mecanismes (interruptors, endolls, marcs, etc.) 65% 

E/C05 Material instal·lació (tub, grapes, caixes, borns, brides, cintes etc.)  

E/C06 Programadors horaris, arrencadors de motors, PLC’s , etc. 12% 

E/C07 Cable de CU  

MATERIAL DE LAMPISTERIA 

L/C01 Vàlvules i accessoris (filtres, purgadors, etc.) 44% 

L/C02 Tub i accessoris  de material plàstic (PE, PP, etc.) 22% 

L/C03 Tub i accessoris de Cu 35% 

L/C04 Dipòsits d’acumulació, inèrcia, expansió, etc. 0% 

L/C05 Bombes  0% 

L/C06 Sistemes de reg (aspersors, difusors, electrovàlvules, programadors, etc.)  50% 

 

• Descompte sobre articles no estàndard: 0% 
 

2. Disposar la corresponent despesa, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que 
apareixen descrites a l’Annex I d’aquesta proposta, que coincideix amb l’Annex 3 de la 
Memòria justificativa de la contractació que consta a l’expedient: 
 
Any 2022 (6 mesos: de juliol a desembre) d’acord amb l’ANNEX I 
 

Lot  Pressupost base IVA (21%)  
Pressupost base 

total, IVA inclòs 

A: material elèctric i de lampisteria  25.449,76 € 5.344,45 € 30.794,21 € 

 
3. Alliberar els següents imports de l’autorització número 220220000611 del pressupost de la 
Corporació per a 2022 corresponent a mig any (d’acord amb l’ANNEX I): 
 

Lot  Pressupost base IVA (21%)  
Pressupost base 

total, IVA inclòs 

A: material elèctric i de lampisteria  25.449,76 € 5.344,45 € 30.794,21 € 

 



 

 

4. Supeditar la despesa per a la resta d’anualitats de vigència del contracte a l’existència de crèdit 
en el pressupost de la Corporació, tal com s’indica a continuació: 
 
Any 2023 (12 mesos) 
 

Lot  Pressupost base IVA (21%)  
Pressupost base 

total, IVA inclòs 

A: material elèctric i de lampisteria  50.899,52 € 10.688,90 € 61.588,42 € 

 
Any 2024 (6 mesos: de gener a juny) d’acord amb ANNEX I 
 

Lot  Pressupost base IVA (21%)  
Pressupost base 

total, IVA inclòs 

A: material elèctric i de lampisteria  25.449,76 € 5.344,45 € 30.794,21 € 

 
3. Citar a l’adjudicatari perquè, dins el termini de 5 dies a partir que transcorrin 15 dies hàbils des 
de la tramesa de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a la formalització electrònica del 
corresponent contracte administratiu. 
 
4. Notificar aquests acords als licitadors, amb indicació dels recursos que poden interposar. 
 
5. Publicar la present adjudicació en el perfil del contractant i comunicar la formalització del 
contracte al Registre Públic de Contractes per a l’oportuna inscripció. 
 

ANNEX I 
                                     Consignació pressupostària 

 
3.1. LOT A: Subministrament de material elèctric i de lampisteria 
 
 
PARTIDA Descripció 

orgànica 

 
Grup d'àrea Descripció 

Programa 

Import 
2022 

(juliol-
desembre) 
(IVA incl.) 

Import 
2023 

(IVA incl.) 

Import 
2024 

(gener-
juny) 

(IVA incl.) 

01.920E0.212.20 
ADMINISTRAC
IO GENERAL 

ADMIN_GRAL_CASA 
VILA 

CASA DE 
LA VILA 

7,00 € 14,00 € 7,00 € 

 
01.920N0.212.20 

ADMINISTRAC
IO GENERAL 

 
ADMIN_GRAL_TERMIC
A 

 
LA TERMICA 11,21 € 22,42 € 11,21 € 

 
01.924D0.212.20 

ADMINISTRAC
IO GENERAL 

PARTICIPACIO_LOC
ALS BARRI 

EDIFICIS 
LOCALS 
DE BARRI 

1.030,48 € 2.060,96 € 1.030,48 € 

 
01.925A0.212.20 

ADMINISTRAC
IO GENERAL 

 
SP_OAC_SAFAREIG 

OFICINA 
D'ATENCIO 
ALS 
CIUTADANS 

 
631,73 € 

 
1.263,46 € 

 
631,73 € 

 
04.172D0.210.20 

 
COMUNITAT 

 
COMUNITAT_HORTA 

HORTA 
PÚBLIC
A 

51,38 € 102,76 € 51,38 € 

 

04.231A0.212.20 

 

COMUNITAT 

 
COMUNITAT_SERV
EIS SOCIALS 

DESPESE
S 
GENERAL
S 
SERVEIS 
SOCIALS 

 
1.191,11 € 

 
2.382,22 € 

 
1.191,11 € 

 

05.150A0.212.20 

 

ESPAI PÚBLIC 

 

TERRITORI_BRUC 

DESPESES 
GENERALS 
HABITATG
E I 
URBANISM
E 

 
304,53 € 

 
609,06 € 

 
304,53 € 



 

 

 
05.1532A.215.20 

 
ESPAI PÚBLIC 

TERRITORI_MOBILI
ARI VIA PÚBLICA 

MANTENIME
NT VIES 
PUBLIQUES 

1.254,59 € 2.509,18 € 1.254,59 € 

 

05.165A0.210.20 

 

ESPAI PÚBLIC 

 

TERRITORI_ENLLUMEN
AT 

MANTENIMEN
T I GESTIÓ 
ENLLUMENAT 
PÚBLIC 

 
10.298,95 € 

 
20.597,90 € 

 
10.298,95 € 

 

05.165A0.213.20 

 

ESPAI PÚBLIC 

 
TERRITORI_EIN
ES 
ENLLUMENAT 

MANTENIMEN
T I GESTIÓ 
ENLLUMENAT 
PÚBLIC 

 
1.672,19 € 

 
3.344,38 € 

 
1.672,19 € 

 
05.171A0.210.20 

 
ESPAI PÚBLIC 

 
TERRITORI_JARDINS 

MANTENIME
NT D'ESPAIS 
LLIURES I 
SOLARS 
PÚBLICS 

 

1.556,62 € 

 

3.113,24 € 

 

1.556,62 € 

 
06.430A0.212.20 

 
PRESIDÈNCIA 

 

SP_SAX_TURISME, 
SAX SALA, 
CEMENTIRI 

DESPESES 
GENERALS 
DE 
COMERÇ, 
TURISME I 
PIMES. 

 

366,60 € 

 

733,20 € 

 

366,60 € 

 

06.491A0.212.20 

 

PRESIDÈNCIA 

 

COMUNICACIO_RADIO 

DESPESES 
GENERALS 
SOCIETAT DE 
LA 
INFORMACIÓ 

 
18,73 € 

 
37,46 € 

 
18,73 € 

 
07.320A0.212.20 

 
CULTURA 

 
EDUCACIÓ 

DESPESES 
GENERALS 
D'EDUCACI
Ó 

 
1.634,80 € 

 
3.269,60 € 

 
1.634,80 € 

 
07.330A0.212.20 

 
CULTURA 

 
CULTURA 

DESPESES 
GENERALS 
DE 
CULTURA 

 
3.323,09 € 

 
6.646,18 € 

 
3.323,09 € 

 
07.338A0.219.20 

 
CULTURA 

 
CULTURA_FESTES 

DESPESES 
GENERALS 
DE FESTES 

 
592,83 € 

 
1.185,66 € 

 
592,83 € 

 
07.340A0.212.20 

 
CULTURA 

 
CULTURA_ESPORTS 

DESPESE
S 
GENERAL
S 
D'ESPOR
TS 

 
6.414,96 € 

 
12.828,92 € 

 
6.414,96 € 

 
08.130A0.212.20 

 

SEGURET
AT 
CIUTADAN
A 

 
SEG_CIUT 

ADMINISTRAC
IÓ GENERAL 
DE LA 
SEGURETAT I 
PROTECCIÓ 
CIVIL 

 

433,91 € 

 

867,82 € 

 

433,91 € 

TOTAL    30.794.21 € 61.588,42 € 30.794.21 € 

 

 
3. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL CLAVEGUERAM AL 
CARRER ALFONS MONCANUT DE SANT CELONI. 
 
Primer- Aprovar definitivament el projecte de renovació del clavegueram al carrer Alfons 
Moncanut de Sant Celoni amb un pressupost d’execució per contracte de cent catorze mil cent 
dinou euros amb dotze cèntims (114.119,12 €), IVA inclòs. 
 
Segon- Publicar els corresponents anuncis al BOP i al DOGC i en el tauler d’edictes electrònic 
d’aquesta Corporació de conformitat amb l’article 38 del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya. 
 
 
 



 

 

 
4. APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE L’ANY 2022. 
 
1.- Aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2022  amb la concreció següent: 
 
OFERTA RÈGIM FUNCIONARIAL 
 
GRUP A2 
ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL 
TÈCNIC/A DE GESTIÓ 
TÈCNIC MITJÀ 
NUMERO DE VACANTS 1  
DENOMINACIO DE LA PLAÇA  TÈCNIC MITJÀ 
SISTEMA SELECCIÓ CONCURS OPOSICIO LLIURE 
 
GRUP A2 
ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
SUBESCALA SERVEIS TÈCNICS 
TÈCNIC MITJÀ 
NUMERO DE VACANTS 1  
DENOMINACIO DE LA PLAÇA  TREBALLADOR/A SOCIAL 
SISTEMA SELECCIÓ CONCURS OPOSICIO LLIURE 
 
GRUP C2 
ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL 
AUXILIAR 
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 
NUMERO DE VACANTS 1  
DENOMINACIO DE LA PLAÇA  AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA   
SISTEMA SELECCIÓ CONCURS OPOSICIO LLIURE 
 
GRUP C2  
ESCALA ADMINISTRACIO ESPECIAL 
SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS  
CLASSE POLICIA LOCAL  
NUMERO DE VACANTS 3  
DENOMINACIO DE LA PLAÇA  AGENT POLICIA LOCAL   
SISTEMA SELECCIÓ CONCURS OPOSICIO LLIURE 
 
GRUP C2  
ESCALA ADMINISTRACIO ESPECIAL 
SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS  
CLASSE POLICIA LOCAL  
NUMERO DE VACANTS 3  
DENOMINACIO DE LA PLAÇA   AGENT POLICIA LOCAL   
SISTEMA SELECCIÓ CONCURS OPOSICIO DE MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA” 
 
2.- Publicar l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de 
Sant Celoni, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, així com trametre còpia de la mateixa a la Direcció General d'Administració Local de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER, PER A LA SUBVENCIÓ 
D’ACTIVITATS DURANT EL 2022.  
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer, per a la realització d’activitats d’interès social i comunitari, durant l’any 2022, segons el 
literal següent: 
 
Conveni regulador de la subvenció nominativa a la Junta Provincial de Barcelona de 
l’Associació Espanyola contra el Càncer, per a la realització d’activitats d’interès social i 
comunitari en el municipi de Sant Celoni, durant l’any 2022 
 
REUNITS 
 
D’una part, el Sr. X, que actua com a alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni (en endavant 
l’Ajuntament),  amb NIF número P-0820100-F i domicili a Plaça de la Vila, 1, -08470 Sant Celoni, 
en nom i representació d’aquesta corporació, assistit pel secretari municipal Sr. X. 
 
I d’altra part, el Sr. X, major d’edat, amb DNI ______, que actua en nom i representació, en la 
seva qualitat de President, de la Junta Provincial de Barcelona de l’Associació Espanyola contra 
el Càncer (en endavant AECC), amb domicili a Travessera de les Corts, 268, 08014 Barcelona i 
NIF G-28197564. Nomenat pel referit càrrec en virtut de l’acord adoptat pel Consell Executiu de 
l’Aecc, en sessió celebrada el dia 23 de maig de 2018 i actua per les facultats que li són 
conferides en els Estatuts que regulen l’organització i funcionament de l’AECC, aprovats per 
acord de l’Assemblea General celebrada el 23 de gener de 2018. 
 
I la Sra. X, major d’edat, amb domicili a la Carretera Vella, 41 de Sant Celoni i DNI ______, qui 
actua en qualitat de presidenta de la Junta Local de la AECC a Sant Celoni. 
 
Ambdues parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de les facultats 
que tenen conferides per poder obligar-se en nom de l’ajuntament de Sant Celoni i de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer que representen, es reconeixen mútuament i recíprocament, la 
capacitat legal necessària per la formalització d’aquest conveni. 
 
EXPOSEN 
 
I.- La cooperació convencional entre administracions i entitats de dret públic ve regulada amb 
caràcter de norma bàsica pels articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic i amb caràcter de norma legal de desenvolupament autonòmic pels articles 108 
a 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
II.- L’AECC realitza una tasca important a Sant Celoni, de sensibilització i atenció als malalts de 
càncer i llurs famílies. L’AECC ha col·laborat des de fa anys amb l’Ajuntament de Sant Celoni en 
l’organització d’actes i activitats de promoció i prevenció de la salut. 
 
III.- L’Ajuntament de Sant Celoni, dins les seves disponibilitats, coopera amb les entitats del 
municipi, per tal que puguin realitzar les  seves activitats en benefici de la població. D’acord amb 
la Llei 38/2003 General de Subvencions i l’Ordenança general reguladora de la concessió de 
subvencions de l’Ajuntament de Sant Celoni, aquest pot concedir directament subvencions en 
les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament 
justificades que dificultin la seva convocatòria pública. Normalment la concessió directa es 
formalitzarà en un conveni, en el qual es fixen, a més del beneficiari i quantia de la subvenció, 
l’objecte, el termini i la forma de justificació.  
 
IV.- La base d’execució 33 del pressupost municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni preveu la 
concessió de subvencions nominatives i la base d’execució 32 estableix que els convenis seran 



 

 

l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions previstes nominativament als pressupostos 
de l’ajuntament. 
 
La quantitat que es determina a l’estat de despeses del pressupost és la quantitat màxima que 
es pot atorgar, podent disminuir en funció de la petició concreta de cada entitat i de la valoració 
que l’ajuntament faci en el moment de rebre la documentació. 
 
V.- Al Pla estratègic de subvencions 2021-2023, Annex per a 2022 aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió 31.03.2022, contempla l’atorgament a Associació 
Catalunya contra el Càncer amb NIF G28197564 d’una subvenció nominativa de 1.200€. I a 
l’estat de despeses del pressupost municipal de 2022 consta també una subvenció nominativa a 
l’Associació Catalunya contra el càncer a la partida 04.311F0 48903. 
 
VI.- Consta a l’expedient les certificacions de l’Agència Tributària i de la Seguretat Social, 
conforme l’entitat Associació Espanyola contra el Càncer es troba al corrent d’obligacions 
tributàries i amb la seguretat social. 
 
VII.-.L’anterior subvenció atorgada a la Junta Provincial de Barcelona de l’Associació Espanyola 
contra el Càncer per a l’any 2021 per part de l’Ajuntament de Sant Celoni ha estat degudament 
justificada, per resolució d’alcaldia de 23 de març de 2022. 
 
VIII.- El present conveni ha estat aprovat per la Junta de Govern Local de l’ajuntament de Sant 
Celoni. 
 
Per tot això, i amb l’objectiu de regular les condicions de concessió de la subvenció a  l’Associació 
Espanyola contra el Càncer s’estableix aquest conveni que es regirà pels següents 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és regular la subvenció nominativa prevista en el pressupost 
municipal de l’ajuntament de Sant Celoni d’enguany a la Junta Provincial de Barcelona de 
l’Associació Espanyola contra el Càncer per a al desenvolupament de projectes i activitats a 
desenvolupar durant l’any 2022. 
 
Segon.- Obligacions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
2.1.- L’Ajuntament atorga a l’AECC una subvenció total de 1.200 €. imputables a l’aplicació 04 
311F0 48903, del pressupost municipal per destinar a projectes i activitats durant l’any 2022. 
 
2.2.- L’Ajuntament donarà suport en la difusió de la pròpia associació i de les activitats que 
realitza mitjançant el butlletí L’Informatiu, web i ràdio municipals. 
 
Tercer.- Obligacions de l’AECC 
 
3.1.- Desenvolupament del projectes i activitats següents: 
 
3.1.1.- Suport emocional a través del seu servei d’ajuda psicològica gratuïta i universal, a tot 
malalt i/o familiar que ho necessiti. 
3.1.2.- Col·laboració en el desenvolupament del servei de treball social que ofereix l’entitat a 
l’Hospital de Sant Celoni. 
3.1.3.- Col·laboració amb campanyes i activitats de divulgació, sensibilització i prevenció del 
càncer en totes les seves modalitats possibles conegudes. 
3.1.4.- Organització de campanyes de recollida de fons econòmics destinats a satisfer les 
necessitats dels malalts oncològics i llurs famílies i a la investigació. 



 

 

3.1.5.- Organització i difusió de xerrades informatives a la població sobre temes relacionats amb 
el càncer i la salut. 
3.2.- Assistència a reunions amb els responsables tècnics de l’àmbit de Comunitat per fer una 
avaluació de la col·laboració i establir, si s’escau, les directrius futures a través d’un protocol de 
funcionament. 
 
Quart.- Condicions 
 
4.1. La subvenció prevista es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant 
l’execució de les finalitats objecte del conveni. Atesa la naturalesa dels projectes que inclou el 
conveni es podran justificar les actuacions i les despeses, amb la memòria d’accions i amb 
factures i/o nòmines i documents de liquidació de cotitzacions a la Seguretat social, realitzades i 
emeses respectivament, des de l’1 de gener de 2022 fins a la finalització de la durada del conveni. 
 
4.2. S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part de la 
beneficiària. 
 
4.3. El pagament de la subvenció es realitzarà en dos terminis: el primer 75 % una vegada signat 
el present conveni; el 25% restant, quan l’entitat presenti, dins el termini establert, la 
documentació corresponent a la justificació preceptiva. 
 
4.4. L’AECC haurà de justificar la realització dels projectes, com a màxim el primer semestre de 
2023. 
 
4.5. L’AECC s’obliga a executar els projectes subvencionats, de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com la seva justificació, en especial 
per que fa als següents aspectes: 
 
a) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció 
general de l’Ajuntament, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció atorgada. 
 
b) Per a la justificació del compliment del conveni, haurà de presentar, degudament justificada, 
la memòria dels projectes i els annexes corresponents. És imprescindible acreditar la despesa 
presentant factures originals o còpies compulsades, des de l’1 de gener de 2022 fins a la 
finalització de la durada del conveni. 
 
No seran admesos tiquets, ni rebuts, ni tampoc factures de persones físiques o jurídiques on els 
membres de la Junta de l’Entitat actuïn com a administradors o propietaris. La documentació 
presentada serà informada per l’Àrea de Serveis a les Persones- Àmbit de Comunitat, com a 
requisit necessari per acreditar la validesa de la mateixa com a justificant de la subvenció 
estipulada. 
 
c) D’acord amb allò establert a les bases d’execució del pressupost de la Corporació per a 2022, 
no es podran reconèixer obligacions de subvencions a favor d’entitats que siguin beneficiàries 
de subvencions anteriors, quan hagi transcorregut el termini de justificació i aquestes no hagin 
estat justificades. 
 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, per un període no inferior 
a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions. 
 
e) Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota 
la documentació impresa en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals, emprant model 
normalitzat que es facilitarà o bé amb la llegenda “Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Celoni” 
i el logotip de l’Ajuntament. 
 
f) Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en base a allò 
establert a la Llei 19/2013. 



 

 

 
g) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública que no s’hagi declarat amb 
la sol·licitud. 
 
4.6. Donar compliment a qualsevol altre requisit establert a la normativa reguladora vigent, així 
com a allò determinat a les bases d’execució del pressupost de la Corporació per a 2022. 
 
Cinquè.- Mecanismes de seguiment, vigilància i control 
 
D’acord amb el que disposa l’article 49 f) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, per a la materialització, seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i 
dels compromisos adquirits pels signants, així com per resoldre els problemes d’interpretació i 
compliment que es puguin plantejar respecte del mateix, es constitueix una comissió de 
seguiment formada per dos membres, un en representació de l’ajuntament de Sant Celoni i l’altre 
en representació de l’AECC. 
 
El funcionament d’aquesta comissió es regirà per les normes contingudes en els articles 15 i 
següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
La comissió es reunirà com a mínim una vegada dins del tercer trimestre de 2022 per fer una 
avaluació de la col·laboració i establir, si s’escau, les directrius futures. 
 
Sisè.- Conseqüències aplicables en cas d’incompliment de les obligacions 
 
L’AECC haurà de reintegrar, totalment o parcialment l’import percebut en els supòsits previstos 
als articles 36 i 37 de la Llei 38/2003 de subvencions i 20 a 24 de l’Ordenança municipal de 
subvencions. 
 
Setè.- Durada del conveni 
 
La durada d’aquest conveni s’estén des de l’1 gener  al 31 de desembre de 2022, sens perjudici 
de la posterior justificació de l’aplicació dels fons. No obstant, tal com s’indica a la condició 
primera del pacte quart, atesa la naturalesa dels projectes que inclou, AECC podrà justificar les 
actuacions i les despeses, amb la memòria d’accions i amb factures i/o nòmines i documents de 
liquidació de cotitzacions a la Seguretat social, realitzades i emeses respectivament, des de l’1 
de gener de 2022 fins a la finalització de la durada del conveni. 
 
Vuitè.- Règim de modificació del conveni.  
 
L’eventual modificació del contingut del conveni requerirà acord unànime de les parts. 
 
Novè.- Causes i formes d’extinció del conveni 
 
El present conveni s’extingirà per l’expiració del temps de vigència i, a més a més, en els supòsits 
següents: 
 
a) Per acord unànime de les parts. 
b) Per finalització de les accions previstes. 
c) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos establerts en aquest conveni. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les accions previstes en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni 
f) Per causes generals establertes en la legislació general. 
 
La part que proposi resoldre el present conveni ho ha de comunicar a l’altra part per escrit amb 
dos mesos d’antelació. Aquest procés l’ha de controlar la comissió de seguiment, vigilància i 
control, havent de garantir la correcta finalització de les accions pendents d’execució, d’acord 
amb l’article 52.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 



 

 

 
En cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni, s’ha d’estar al que 
estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, sense 
perjudici del que estableix el pacte sisè del present conveni. 
 
Desè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts es comprometen a complir les prescripcions de protecció de dades personals que 
segons el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu del consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals 
i a la lliure circulació d’aquestes dades i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, o norma que la substitueixi, així com 
la resta de disposicions reguladores de la matèria que resultin d’aplicació. 
 
Si per a l’execució del que preveu el conveni, les parts han d’accedir o tenir accés a les dades 
personals de què és responsable l’altra part es comprometen a tractar les dades personals 
referides amb estricte compliment del deure de confidencialitat i a utilitzar-les exclusivament en 
els termes i a fi de donar compliment al que preveu el present conveni. 
 
Onzè.- Naturalesa del conveni i legislació aplicable 
 
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa. 
 
En allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i,  
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Les qüestions litigioses que sorgeixen en aplicació del present conveni seran resoltes en via 
administrativa per l’òrgan competent i, si escau, davant la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 

1.Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació Espanyola Contra el 

Càncer, per a la realització d’activitats d’interès social i comunitari, durant l’any 2022. 
 
2. Atorgar a la Junta Provincial de Barcelona de l’Associació Espanyola Contra el Càncer amb 
NIF G28197564 la subvenció nominativa prevista al pressupost municipal de 2022, per un total 
1.200,00 €. 

 
3. Autoritzar i disposar un total de 1.200,00 € de subvenció prevista en el conveni indicat, 
imputables a la partida 04 311F0 48903 (transferències corrents a famílies i entitats sense afany 
de lucre), del pressupost municipal 2022, en el benentès de fiscalització favorable per la 
Intervenció o en l’aplicació que aquesta proposi en el seu lloc. 
 
4. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de la bestreta a la Junta Provincial de Barcelona 
de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, per la quantitat de 900 € corresponents al 75% del 
total de 1.200 € de subvenció prevista, tant bon punt es produeixi la signatura del conveni i el 
25% restant, quan presenti -dins els terminis establerts- la documentació justificativa preceptiva. 

 
5. Notificar a la Junta Provincial de Barcelona de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, els 
acords precedents per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
6. Un cop signat el conveni, publicar-lo a la Seu electrònica (Secció convenis) de l’Ajuntament 
per a la seva consulta, a fi de donar compliment als principis de publicitat activa i transparència 
informativa als àmbits dels convenis de col·laboració, acollits a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 8.2) i la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 14). 
 
 
 



 

 

 

 
6. DENEGAR EL RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA I COMPLEMENTÀRIA DEL 
CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ EXECUTIVA DE LES 
OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI PUIGDOLLERS COM A NOVA SEU 
DE L’ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES. 

 
1. Denegar la devolució de la garantia definitiva d’import 317,52 € dipositada en forma d’aval 
bancari i la garantia complementària d’import 41,34 € dipositada en metàl·lic per SBS Simon i 
Blanco SCP, amb CIF B64168933, amb motiu de la direcció executiva de les obres de reforma i 
rehabilitació de l’edifici Puigdollers com a nova seu de l’Àrea de Serveis a les Persones, atès que 
l’obra no ha estat recepcionada i per tant no s’ha iniciat el període de garantia de la mateixa. 
 
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
7. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ PISCINA AL 
CARRER MONTSERRAT, NÚM.53 DE SANT CELONI, A NOM DE MARTÍ ROSÉS PASCUAL. 
EXPEDIENT OM-28/22 (2022/2426). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per construcció piscina al carrer Montserrat, núm. 53 de 
Sant Celoni, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, sota les condicions següents: 
 

- Condicions administratives generals: 
 

1. Les obres que empara aquesta llicència d’acord amb allò establert a l'article 189 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat pel Decret 64/204, s’hauran d’iniciar en el termini 
d’un any, i el termini per acabar-les és de tres anys, a comptar a partir de l'endemà del dia en 
què es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. La llicència urbanística caduca si, en 
finir qualsevol dels terminis a què es fa referència anteriorment, o les pròrrogues 
corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. Els titulars d'una llicència 
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els 
terminis establerts. 
 
D’acord amb l’article 37.3 del Decret 64/2014, la persona titular d’una llicència urbanística per 
a l’execució d’obres ha de lliurar a l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres 
estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final 
d’obres expedit per aquesta mateixa direcció.  
 
2. L’interessat, en tot allò que afecti la via pública, col·locarà els senyals precisos per evitar 
accidents i coordinarà les seves accions amb l’àrea de seguretat ciutadana d’aquest ajuntament. 
 
3. Si hi hagués ocupació de la via pública, s'aplicaria l'Ordenança municipal sobre ocupació del 
subsòl, sòl i volada de la via pública en vigor. 
 
4. Cal complir allò establert a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
Aquesta llei serà d’aplicació a les obres de nova construcció i a les obres en edificis existents, 
per les quals es sol·liciti la corresponent llicència d’edificació. Cal tenir present això a l’apartat 
d’assegurances obligatòries de danys per part del promotor o propietari. 
 
5. Aquesta llicència restarà sense efecte si s'incompleixen les condicions sota les quals 
s'atorga. 
 
6. Aquesta llicència s’atorga sens perjudici de la resta d’autoritzacions preceptives, d’acord la 
legislació de règim local i sectorial. 
 



 

 

7. L’import del dipòsit per reposició d’elements urbanístics serà retornat quan es presenti el 
certificat final d’obres i s’efectuï l’oportuna inspecció per tècnics municipals comprovant-se 
que no s’hagi malmès cap element urbanístic del carrer i que les obres s’hagin executat 
d’acord amb el projecte presentat. 

 
- Condicions d’eficàcia de la llicència: 

 
1. Per a l’eficàcia de la llicència i abans de l’inici de les obres caldrà aportar a l’expedient: 

 

• Projecte d’execució visat pel col·legi professional corresponent i degudament signat. 

• Certificat emès pel redactor del projecte conforme el projecte d’execució coincideix 
amb el projecte bàsic presentat. 

• Assumeix de la direcció d’obra i de la direcció d’execució de l’obra. 

• Dipòsit urbanístic: 10ml x 100 euros: 1.000 € 
Per a la constitució d’aquest dipòsit, i mentre no s’habiliti un canal telemàtic per 
obtenir l’autoliquidació del mateix, caldrà que la persona interessada s’adreci a 
l’edifici del Safareig, ubicat al carrer Campins, núm. 24 de Sant Celoni, amb una 
còpia de l’acord d’atorgament de la llicència d’obres, per tal que l’OAC li pugui 
generar l’autoliquidació d’aquest dipòsit. 

• Programa de control de qualitat redactat pel director d’execució de l’obra. 
 

2n.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència 
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
3r.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions provisionals de l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i de la Taxa per concessió de llicències urbanístiques les 
aprovarà i notificarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en virtut dels 
acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni en dates 
30 d'octubre i 27 de desembre de 2007. 
 
4t.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi hagi 
lloc. 
 
 
El President aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el Secretari municipal, en 
dono fe. 
 
Alcalde                                                                             Secretari 
 
 
 
    


