
 

 

 
 
 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 6 D’OCTUBRE 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.: JGL2022/22 
Caràcter: ordinària 
Data:  6 d'octubre de 2022 
Inici: 09:34 
Fi: 09:39  
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 
    Ernest Vilà Pladevall  JXCAT-JUNTS 

M. Àngels Bordetas Delgado  JXCAT-JUNTS 
     
S’excusa:   Josep M. Orra Pié  ERC-AM 
  
Secretari:    Sergi Ribas Beltrán  
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
 
    Josep Capote Martín  PSC-CP 
 
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 22.09.2022 i de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de la JGL del dia 
28.09.2022.  
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia 
 
2. Acceptació, si escau, de la renúncia de l’adjudicatari del contracte de les obres de millora de 
l’accessibilitat i la mobilitat d’un tram del carrer Univers de Sant Celoni, amb la conseqüent 
adjudicació del contracte a favor del següent classificat en la licitació. 
 
3. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Semiconductores y Sistemas SA, amb 
motiu del contracte per al subministrament d’un programa informàtic per a la gestió del mercat 
setmanal de venda no sedentària de Sant Celoni. 
 



 

 

4. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Can Clarens SL, amb motiu del 
contracte del servei de recollida, acolliment i assistència d’animals de companyia abandonats al 
municipi de Sant Celoni. 
 
5. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball de les obres de reasfaltat de diversos carrers 
del nucli urbà de Sant Celoni, any 2022. 
 
6. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i Comitè Comarcal 
de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny, per a la realització d’activitats d’interès social i 
comunitari, durant l’any 2022. 
 
7. Concessió de llicència d’obres majors de reforma de coberta en habitatge unifamiliar entre 
mitgeres al carrer Pau Casals, núm. 3 de Sant Celoni. Expedient OM-46/22 (2022/2980). 
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part pública) 
 
8. Aprovació, si escau, de l’expedient de contractació del servei d’actualització, manteniment i 
assistència tècnica del programa informàtic de gestió de l’escola bressol municipal “El Blauet”. 
 
9. Aprovació de preus públics per al lloguer d’estands de fusta per la Fira del Bosc de Sant Celoni. 
 
10. Reconeixement de compatibilitat amb activitat privada sol·licitada pel funcionari municipal Sr. 
A.M.T.S. 
 
11. Aprovació definitiva i encomana del projecte per a la construcció d’un nou dipòsit de 400m3 
al nucli de la Batllòria de Sant Celoni. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El President obre la sessió. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DE DATA 22.09.2022 I DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA  DE LA JGL DEL DIA 28.09.2022. 
 
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 22.09.2022 i a 
l’acta de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local de data 28.09.2022. Al no formular-
se cap reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de les referides actes.    
 
2. ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DE L’ADJUDICATARI DEL CONTRACTE DE LES 
OBRES DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I LA MOBILITAT D’UN TRAM DEL CARRER 
UNIVERS DE SANT CELONI, AMB LA CONSEQÜENT ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE A 
FAVOR DEL SEGÜENT CLASSIFICAT EN LA LICITACIÓ. 
 
1. Acceptar la renúncia de Tebancat SL, amb CIF B65528556, a l’adjudicació del contracte de 
les obres de millora de l’accessibilitat i la mobilitat del carrer Univers de Sant Celoni, tram 
comprès entre els carrers Ramis i Barcelona, que li fou adjudicat per acord de la Junta de Govern 
Local en sessió de 08.09.2022, i, en conseqüència, declarar que no s’ha pogut formalitzar el 
contracte per causes imputables a l’adjudicatari, com s’estableix a l’article 153.4 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.  
 
2. Adjudicar a la mercantil Pavellobsa Net i Servell SL, amb CIF número B67307330, el contracte 
per a l’execució de les obres de millora de l’accessibilitat i la mobilitat del carrer Univers, tram 
comprès entre els carrers Ramis i Barcelona, per la quantitat de 55.082,17 €, IVA no inclòs, 
d’acord amb el projecte tècnic redactat per Projectes i Direccions d’Obra Pública SCP. 
 



 

 

3. Considerar efectuada la formalització del contracte mitjançant l’acceptació pel contractista de 
l’acord d’adjudicació, com indica l’article 159.6.g de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, que haurà de tenir lloc dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació 
 
4. Anular la disposició de la depesa de 62.753,06 € a favor de Tebancat SL, amb CIF B65528556, 
amb càrrec a l’aplicació 05.1533A.60980 del pressupost municipal de 2022, amb número 
d’operació 220220012224.  
 
5. Disposar la despesa de 66.649,42 € (base imposable de 55.082,17 € + 21% d’IVA) a favor de 
Pavellobsa Net i Servell SL, amb CIF número B67307330, amb càrrec a l’aplicació 
05.1533A.60980 del pressupost municipal de 2022, vinculada al projecte 2019.2.05.6.1. 
 
6. Notificar aquests acords als licitadors, amb indicació dels recursos que poden interposar. 
 
7. 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.  
 
3. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER SEMICONDUCTORES Y 
SISTEMAS SA, AMB MOTIU DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT D’UN 
PROGRAMA INFORMÀTIC PER A LA GESTIÓ DEL MERCAT SETMANAL DE VENDA NO 
SEDENTÀRIA DE SANT CELONI. 
 
1. Retornar a Semiconductores y Sistemas SA, amb CIF A-08747388, la garantia definitiva en 
metàl·lic per import de 336 €, dipositada a la Tresoreria municipal amb motiu de l’adjudicació del 
contracte per al subministrament d’un programa informàtic per a la gestió del mercat setmanal 
de venda no sedentària de Sant Celoni. 
 
2. Notificar aquest acord a Semiconductores y Sistemas SA, amb expressió dels recursos a què 
tingui dret. 
 
4. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER CAN CLARENS SL AMB 
MOTIU DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA, ACOLLIMENT I ASSISTÈNCIA 
D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS AL MUNICIPI DE SANT CELONI. 
 
1. Retornar a Can Clarens SL, amb CIF B-61958906, la garantia definitiva en metàl·lic per import 
de 5.180,50 € , dipositada a la Tresoreria municipal amb motiu de l’adjudicació del contracte per 
a la prestació del servei de recollida, acolliment i assistència d’animals de companyia abandonats 
al municipi de Sant Celoni. 
 
2. Notificar aquest acord a Can Clarens SL, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
5. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE LES OBRES DE 
REASFALTAT DE DIVERSOS CARRERS DEL NUCLI URBÀ DE SANT CELONI, ANY 2022.  
 
Primer. Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball de les obres de reasfaltat de diversos 
carrers del nucli urbà de Sant Celoni, any 2022. 
 
Segon. Notificar aquests acords a Construccions Deumal, SA, i a Projectes i direccions d’obra 
pública, SCP. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I COMITÉ COMARCAL DE LA CREU ROJA A SANT CELONI I BAIX MONTSENY, 
PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÈS SOCIAL I COMUNITARI, DURANT 
L’ANY 2022.  
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Comitè Comarcal de la Creu Roja a 
Sant Celoni i Baix Montseny, 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 al Comitè Comarcal de la Creu Roja a Sant 
Celoni i Baix Montseny, 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 domicili a efectes d’aquest conveni a Sant Celoni, 
Carretera Vella, 86, i NIF **6**4**E, que actua en nom i representació del Comitè comarcal de la 
Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny (en endavant Creu Roja), amb el mateix domicili i NIF 
Q2866001G. 
 
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 la Creu 
Roja que representen, es reconeixen mútuament i recíprocament, la capacitat legal necessària 
per la formalització d’aquest conveni. 
 
EXPOSEN 
 
I.- Que 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 els 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.- Creu Roja és una institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic, configurada 
legalment com a auxiliar i col·laboradora de les administracions públiques en les activitats 
humanitàries i socials impulsades per les mateixes. Entre els fins estatuaris de Creu Roja figura 
la promoció i la col·laboració d’accions de benestar social, de serveis assistencials i socials, amb 
especial atenció a col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració social, la 
prevenció i reparació de danys originats per sinistres, calamitats públiques, conflictes, malalties i 
epidèmies, la cooperació en programes de prevenció sanitària i en accions de tipus assistencial 
i reparador en el camp de la salut i, en general, l’exercici de tota funció social i humanitària, 
compatible amb l’esperit de la institució. A l’emparament del Reial Decret 415/1996 d’1 de març, 
pel que s’estableixen les normes d’ordenació de la Creu Roja i dels seus Estatuts, Creu Roja és 
una entitat idònia per a contribuir al desenvolupament de la política social a Sant Celoni.  
 
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 al Comitè comarcal 
de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny amb NIF Q2866001G d’una subvenció nominativa 
de 61.298,00 €. I a l’estat de despeses del pressupost municipal de 2022 consta també una 
subvenció nominativa al Comitè comarcal de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny  a la 
partida 04.311F0 48904 per un import de 61.298,00 €. 
 
VI.- Consta a l’expedient les certificacions de l’Agència Tributària i de la Seguretat Social, 
conforme l’entitat Creu Roja Espanyola es troba al corrent d’obligacions tributàries i amb la 
seguretat social. 
 
VII.-.L’anterior subvenció atorgada a Creu Roja per a l’any 2021 per part de l’Ajuntament de Sant 
Celoni ha estat degudament justificada, per resolució d’alcaldia de data 08.04.2022. 
 
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 prevista en 
el pressupost municipal d’enguany a nom de Comitè Comarcal de la Creu Roja a Sant Celoni i 
Baix Montseny, 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 al Comitè Comarcal de la Creu Roja a Sant 
Celoni i Baix Montseny per a la cooperació entre ambdues parts per a l’assoliment d’objectius 
comuns i millores en l’aplicació de projectes associats a serveis socials i comunitaris, al servei 
municipal d’aliments i al reforç de l’alimentació amb producte fresc en persones en risc d’exclusió. 
 
Segon. Obligacions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
2.1 L’Ajuntament atorga a Creu Roja una subvenció total de 61.298,00 €. imputables a l’aplicació 
04 231 A0, classificació econòmica 489, per destinar durant l’any 2022 als àmbits comunitaris i 
pels valors segregats següents: 
 

1.Serveis socials i comunitaris: 12.798,00 €  
2.Servei d’aliments:  15.500,00 € 
3.Programa aliment fresc: 33.000,00 € 

 
2.2. Amb l’objecte de facilitar l’execució dels projectes objecte del present conveni l’Ajuntament 
facilitarà a Creu Roja els següents elements: 
 
2.2.1 Cessió, amb gestió integral per part de Creu Roja, de l’espai municipal situat al carrer de 
Dr. Fleming número 9, per destinar-lo a punt de lliurament del servei d’aliments, amb caràcter de 
llicència d’ús temporal. 



 

 

 
2.2.2. Reserva de 12 metres d’aparcament de vehicles, a ambdues dues bandes del carrer 
Santiago Rusiñol, per garantir la sortida d’ambulàncies i lliurament de 6 targetes d‘aparcament 
per a vehicles de l’entitat, que només s’empraran mentre estiguin en situació de servei i evitant, 
en la mesura del possible, de no interferir en el sistema de rotació d’aparcament en zona blava. 
 
Tercer. Obligacions de Creu Roja 
 
Els serveis objecte de subvenció que Creu Roja implementarà en cadascun dels àmbits, es 
fonamenta de manera tranversal en el programa de captació de voluntariat, i són els següents: 
 
3.1 Serveis socials i comunitaris 

 
3.1.1.  El Programa de Gent Gran de Creu Roja, adreçat a majors de 65 anys, consta de 

diferents projectes que tenen com objectiu millorar la qualitat de vida de les persones en 
el seu procés d’envelliment: 

 

• Suport a Domicili:  Suport personalitzat amb acompanyament dins i fora del domicili, 
donar suport a  aquelles ajudes més urgents que es detectin. 

• Atenció a persones amb problemes de memòria: A nivell preventiu, reforçar i conèixer  
millor els factors que potencien la memòria a través de tallers de memòria. 

• Salut Constant. 

• Suport a cuidadors: El paper dels cuidadors familiars és vital quan es presenten 
situacions de dependència i requereixen suport. Formacions grupals o individuals. 
Creu Roja podrà valorar un màxim de 35 casos conjuntament amb els referents de l’àmbit 
de Serveis Socials de Sant Celoni per donar la  resposta que consideri més adient dins 
dels diferents projectes esmentats amb anterioritat. 
 

3.1.2. Activitats de promoció del voluntariat (tallers, cursos...). 
 

3.1.3. Atenció a les demandes de les persones soles i/o famílies en situació de vulnerabilitat 
socioeconòmica  derivades de Serveis Socials. Creu Roja atendrà als usuaris/es dins les 
directrius marcades per la Creu Roja Espanyola, en el Marc d’Atenció a les Persones. 
Creu Roja  podrà valorar un màxim 25 casos conjuntament amb els seus  referents de 
l’àmbit de Serveis Socials de Sant Celoni per donar la  resposta que consideri més adient 
dins dels diferents projectes de pobresa i inclusió social, (necessitats bàsiques, suport 
per el retorn a l’escola, vestuari d’hivern, ajudes sanitàries, pobresa energètica, 
prevenció d’exclusió residencial,...). 

 
3.1.4 Col·laboració en el Pla integral sobre consums problemàtics de drogues i altres 

comportaments de risc, El Tritó del Baix Montseny. 
 

3.1.5. Suport a dones en situació de dificultat social. 
 

3.1.6 Organització d’una campanya de recollida i lliurament de joguines durant les festes de 
Nadal i Reis, destinada a  infants de famílies amb situacions socioeconòmiques 
desafavorides. 
 

3.1.7. Col·laboració en programes escolars de municipi, com Ethos. 
 

3.1.8. Promoció de campanyes de prevenció sanitària (xerrades, sensibilització, etc.) 
 

3.1.9. Col·laboració plena en situacions d’emergència sanitària i/o de protecció civil. 
 

3.1.10. Coordinació trimestral de casos  amb els serveis socials bàsics de l’ajuntament. 
 

 



 

 

 
3.2. Servei d’aliments 
 
3.2.1. Col·laboració en l’organització d’un mínim d’un recapte anual a Sant Celoni conjuntament 

amb altres entitats del municipi, que treballin per la mateixa finalitat i en conveni amb 
l’Ajuntament de Sant Celoni 

 
3.2.2. Recollida, adquisició, transport i entrega amb vehicles d’aliments i bolquers a les famílies 

per a nadons d’acord amb els protocols dels Serveis socials bàsics i en funció de la 
disponibilitat de l’entitat. L’entitat vetllarà pel bon manteniment dels aliments així com de 
de l’espai a on s’emmagatzenen i distribueixen els aliments frescos o congelats. 
 

3.2.3. Recepció de persones derivades, des dels Serveis socials bàsics i lliurament d’aliments, 
amb la periodicitat i condicions estipulades segons protocols de Serveis socials.  

 
3.3. Programa aliment fresc 

 
3.3.1. Lliurament de targes aliment fresc de Creu Roja, per un valor màxim de  33.000,00 €., 

per a l’aplicació del Programa aliment fresc. 
 

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.- La subvenció podrà cobrir costos directes i indirectes: 

 
 a).- Despeses directes: Són aquelles que es troben directament vinculades a l’execució de la 
intervenció i que fan possible la consecució dels objectius i resultats que fonamenten l’atorgament 
de la subvenció. 

 
b).- Despeses indirectes: Són aquelles pròpies del funcionament regular de l’entitat, i poden ser 
subvencionables sempre que estiguin basades en les despeses reals que s’han fet i s’hauran 
d’imputar exclusivament durant el període d’execució dels projectes. Aquest apartat suposarà 
màxim un 5% de la subvenció concedida per l’ajuntament i s’hauran d’aportar els documents 
justificatius de totes i cadascuna de les despeses imputades. 
 
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.- Creu Roja haurà de justificar la realització dels projectes, com a màxim el primer semestre 
de 2023.  
  
4.5.- Creu Roja 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 
pel 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. 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 Desenvolupament i 
Comunitat, 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, és requisit imprescindible per assolir ser beneficiària l’any 2022 d’una 
subvenció de l’Ajuntament de Sant Celoni, acompanyar la justificació de la subvenció 
atorgada l’any 2021 amb certificació de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 
l’exercici de l’entitat per l’òrgan competent. Sense aquesta certificació, en la quan 
han de figurar totes les despeses i ingressos obtinguts per l’entitat durant l’exercici, 
no es tramitarà l’expedient de conveni de subvenció per a l’any 2022. 

 
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 quatre membres, dos en representació de l’ajuntament de Sant Celoni i 
dos en representació de Creu Roja. 
 
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 de manera trimestral per tal de fer una avaluació de la 
col·laboració i establir, si s’escau, les directrius futures, amb la següent constitució: 
 
Per part de Creu Roja:  -El president de l’entitat o persona en qui delegui. 
    -La coordinadora de l’entitat o persona en qui delegui. 
 
Per part de l’Ajuntament:  -La regidora d’Afers socials o persona en qui delegui. 

     -La coordinadora d’Afers socials o persona en qui delegui. 
 
 
    



 

 

Sisè. Conseqüències aplicables en cas d’incompliment de les obligacions 
 
Creu Roja haurà de reintegrar, total 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, Creu Roja 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, vigilànc ia 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. 
 
Un cop signat aquest conveni, i de forma prèvia a l’accés a les dades personals, les parts es 
comprometen a signar també l’acord de confidencialitat i accés a dades per compte de tercers 
que acompanya aquest conveni com a Annex, per a adoptar les mesures tècniques i 



 

 

organitzatives de seguretat necessàries o convenients per a assegurar la confidencialitat, secret 
i integritat de les dades personals a les quals es tingui accés. 
 
Onzè.- Jurisdicció 
 
Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment a través de la 
comissió de seguiment, vigilància i control, les possibles controvèrsies que poguessin originar-
se en la interpretació o aplicació del present conveni. Si no fos possible, atesa la naturalesa 
juridicoadministrativa de les actuacions litigioses que es puguin plantejar quedaran sotmeses a 
la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
ANNEX 
 
ACORD DE CONFIDENCIALITAT I ACCÉS A DADES PER COMPTE DE TERCERS 
 
CLÀUSULES DE PROTECCIÓ DE DADES ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI, COM 
A RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I EL COMITÈ COMARCAL DE LA CREU ROJA 
ESPANYOLA A SANT CELONI I BAIX MONTSENY, COM A ENCARREGADA DEL 
TRACTAMENT 
 
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 del secretari municipal Sr. X. D’ara 
endavant, responsable del tractament o responsable. 
 
I d’altra part, el Sr X , major d’edat, amb domicili a efectes d’aquest conveni a Sant Celoni, 
Carretera Vella, 86, i NIF 7**0***8E, que actua en nom i representació del Comitè comarcal de la 
Creu Roja Espanyola a Sant Celoni i Baix Montseny (en endavant Creu Roja), amb el mateix 
domicili i NIF Q**66***G. D’ara endavant, encarregat del tractament o encarregat. 
 
Ambdues parts reconeixent-se mútuament capacitat legal suficient per obligar-se mitjançant 
aquest document, i manifestant tenir vigents els seus poders i ser suficients per obligar els seus 
representats, 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Ambdues parts es troben vinculades per una relació de col·laboració que té per objecte la 
prestació de diferents serveis a realitzar per la Creu Roja Espanyola a Sant Celoni i Baix 
Montseny, com a complementàries de les competències pròpies locals. A tal efecte l’ajuntament 
atorgarà una ajuda de contingut econòmic per contribuir al finançament de les despeses 
produïdes. 
 
II.- En motiu de l’anterior col·laboració, l’encarregat del tractament, tindrà accés i tractarà per 
compte del responsable, les dades de caràcter personal necessàries per a la prestació dels 
serveis detallats a la clàusula segona. 
 
III.- En compliment del que estableix l’article 28 del Reglament General de Protecció de Dades 
(EU 2016/679) i la normativa de protecció de dades, ambdues parts, acorden regular el 
tractament de les dades de caràcter personal de conformitat amb les següents 
 
CLÀSULES 
 
PRIMERA: DEFINICIONS 
 
Dades personals: Tota informació sobre una persona física identificada o identificable 
(l’interessat). Es considerarà persona física identificable tota persona la identitat de la qual es 
pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com ara 



 

 

un nom, un número d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos 
elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social 
d’aquesta persona. 
 
Tractament: Qualsevol operació o conjunt d’operacions realitzades sobre dades personals o 
conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, 
registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, 
utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d’habilitació d’accés, 
confrontació o interconnexió, limitació, supressió o destrucció. 
 
Seudonimització: El tractament de dades personals de manera que ja no es puguin atribuir a 
un interessat sense utilitzar informació addicional, sempre que aquesta informació addicional 
figuri per separat i estigui subjecta a mesures tècniques i organitzatives destinades a garantir que 
les dades personals no s’atribueixin a una persona física identificada o identificable. 
 
Conjunt de dades: Tot conjunt estructurat de dades personals, accessibles d’acord amb criteris 
determinats, ja sigui centralitzat, descentralitzat o repartit de forma funcional o geogràfica. 
 
Responsable del tractament o responsable: La persona física o jurídica, autoritat pública, 
servei o un altre organisme que, sol o juntament amb altres, determini les finalitats i mitjans de 
tractament. 
 
Encarregat del tractament o encarregat: La persona física o jurídica, autoritat pública, servei 
o un altre organisme que tracti dades personals per compte del responsable del tractament. 
 
Destinatari: La persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme a què es 
comuniquin dades personals, es tracti o no d’un tercer. No obstant això, no es consideraran 
destinatari les autoritats públiques que puguin rebre dades personals en el marc d’una 
investigació concreta de conformitat amb el dret de la Unió o dels estats membres. El tractament 
de des dades per les autoritats públiques serà d’acord amb les normes en matèria de protecció 
de dades aplicables als fins del tractament. 
 
Tercer: Persona física o jurídica, autoritat pública, servei o organisme diferent de l’interessat, del 
responsable del tractament, de l’encarregat del tractament i de les persones autoritzades per 
tractar les dades personals sota l’autoritat directa del responsable o de l’encarregat. 
 
Consentiment de l’interessat: Tota manifestació de voluntat lliure, específica, informada i 
inequívoca per la qual l’interessat accepta, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció 
afirmativa, el tractament de dades personals que el concerneixen. 
 
Violació de la seguretat de les dades personals: Tota violació de la seguretat que ocasioni la 
destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o 
tractats d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades. 
 
Autoritat de control: L’autoritat pública independent establerta per un Estat membre, d’acord 
amb el que disposa l’article 51 RGPD. 
 
SEGONA: OBJECTE DE L’ENCÀRREC DEL TRACTAMENT 
 
Mitjançant les presents clàusules, s’habilita l’encarregat per compte del responsable al 
tractament de les dades de caràcter personal necessàries per a: 
 
Descripció dels serveis: 
 
A).- Serveis socials i comunitaris 
 
1.- Programa de Gent Gran de Creu Roja: 



 

 

  

• Suport a Domicili. 

• Atenció a persones amb problemes de memòria. 

• Salut Constant. 

• Suport a cuidadors. 
 

2.- Activitats de promoció del voluntariat (tallers, cursos...) 
 
3.- Atenció a les demandes de les a persones soles i o famílies en situació de vulnerabilitat 
socioeconòmica  derivades de Serveis Socials.  
 
4.- Col·laboració en el Pla integral sobre consums problemàtics de drogues i altres 
comportaments de risc, El Tritó del Baix Montseny. 
 
5.- Suport a dones en situació de dificultat social. 
 
6.- Organització d’una campanya de recollida i lliurament de joguines durant les Festes de Nadal 
i Reis, destinada a  infants de famílies amb situacions socioeconòmiques desafavorides. 
 
7.- Col·laboració en programes escolars de municipi, com Ethos. 
 
8.- Promoció de campanyes de prevenció sanitària (xerrades, sensibilització, etc.) 
 
9.- Col·laboració plena en situacions d’emergència sanitària i/o de protecció civil. 
 
10.- Coordinació trimestral de casos  amb els serveis socials bàsics de l’ajuntament. 

 
B).- Servei d’aliments 
 
1.- Recepció de persones derivades, des dels Serveis socials bàsics i lliurament d’aliments. 
2.- Adquisició i lliurament d’aliments específics i bolquers per a nadons. 
3.- Organització d’un mínim d’un recapte anual a Sant Celoni. 
 
C).- Programa aliment fresc 
 
1.- Lliurament de targes aliment fresc de Creu Roja. 
 
Conjunt de dades afectats pel tractament: 
 
Dades identificables i de contacte: Noms i cognoms dels usuaris/es; DNI 
 
Durada del tractament: 
 
El present acord estarà vigent durant el desenvolupament de la col·laboració i, un cop finalitzat 
aquest, durant el període legal necessari per a la deguda constància i justificació de les activitats 
realitzades. 
 
TERCERA: POSSIBILITAT DE SUBCONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
 
L’encarregat no podrà subcontractar amb un tercer la realització de cap tractament de dades 
personals, excepte els serveis auxiliars necessaris per al normal funcionament dels serveis de 
l’encarregat. 
 
Si fos necessari subcontractar algun tractament, aquest fet s’haurà de comunicar prèviament i 
per escrit al responsable, amb una antelació de 3 mesos, indicant els tractaments que es 
pretenen subcontractar i identificant, de forma clara i inequívoca, l’empresa subcontractista i les 



 

 

seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el responsable no manifesta 
la seva oposició en el termini establert. 
 
El subcontractista, que també tindrà la condició d’encarregat del tractament, està obligat 
igualment a complir les obligacions establertes en aquest document per a l’encarregat del 
tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a l’encarregat inicial regular la 
nova relació de manera que el nou encarregat quedi subjecta a les mateixes condicions 
(instruccions, obligacions, mesures de seguretat,...) i amb els mateixos requisits formals que ell, 
pel que fa a l’adequat tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones 
afectades. En el cas d’incompliment per part del sotsencarregat, l’encarregat inicial seguirà sent 
plenament responsable davant el responsable pel que fa al compliment de les obligacions. 
 
QUARTA: OBLIGACIONS DE L’ENCARREGAT DEL TRACTAMENT 
 
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a: 
 
1.- Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o els que reculli per a la seva inclusió, 
només per a la finalitat indicada pel responsable. En cap cas podrà utilitzar les dades per a fins 
propis. Tractar les dades exclusivament en el marc de l’acord de col·laboració i d’acord amb les 
instruccions del responsable del tractament. En cas que l’encarregat consideri que alguna de les 
instruccions del responsable infringeix la normativa de protecció de dades vigent, li ho farà saber 
immediatament. 
 
2.- Tractar les dades exclusivament a Espanya, en un Estat membre de l’Espai Econòmic 
Europeu (EEE) o en un tercer Estat per al qual hi hagi una decisió d’adequació de la Comissió 
Europea, d’acord amb la relació actualitzada de països publicats per l’Agencia Espanyola de 
Protecció de Dades. Tot tractament en altres països requerirà l’autorització prèvia del 
responsable del tractament, venint obligat l’encarregat, a adoptar les mesures necessàries 
perquè el tractament o transferència internacional de dades reuneixin les garanties adequades, 
d’acord amb les exigències recollides en els articles del 45 al 49 del RGPD i, en cas que sigui 
procedent, a sol·licitar la corresponent autorització a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 
 
3.- Si l’encarregat o sotsencarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una 
organització internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui 
aplicable, ha d’informar al responsable d’aquesta exigència legal de manera prèvia, llevat que 
aquest dret ho prohibeixi per raons d’interès públic. 
 
4.- Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades per 
compte del responsable, que contingui: 
 
a).- El nom i les dades de contacte de l’encarregat o encarregats i de cada responsable per 
compte del qual actuï l’encarregat. 
 
b).- Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable. 
 
c).- Les transferències de dades personals a un tercer país o organització internacional, inclosa 
la identificació de l’esmentat tercer país o organització internacional i, si s’escau, la documentació 
de garanties adequades adoptades. 
 
d).- Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades 
que estigui aplicant. 
 
5.- Oferir garanties suficients i aplicar les mesures de seguretat adequades, conforme les 
recomanacions contingudes a l’article 32 RGPD, tenint en compte els riscos que presenti el 
tractament de dades, en particular, com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració 
accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra manera, o 
la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades. 



 

 

 
6.- Posar a disposició del responsable del tractament tota la informació necessària per demostrar 
el compliment de les seves obligacions (certificacions de seguretat, certificats d’auditoria i altres), 
així com permetre i contribuir a aquelles auditories que el responsable desitgi realitzar, incloses 
inspeccions, bé per si mateix o per mitjà d’auditor autoritzat per ell. 
 
7.- No comunicar les dades a terceres persones, llevat que compti amb l’autorització expressa 
del responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles. 
 
8.- Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les quals hagi tingut 
accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de la vigència del conveni. 
 
9.- Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometin, de forma 
expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat, així com a aplicar les mesures tècniques i 
organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc i a la categoria de 
les dades. Informar a tot el seu personal, col·laboradors i subcontractistes de les obligacions de 
confidencialitat de les dades de caràcter personal, prohibir l’accés a les dades personals 
contingudes en els suports o documents a què pugui tenir accés o coneixement, fer les 
advertències oportunes i subscriure tots els documents que siguin necessaris amb el seu 
personal i col·laboradors per assegurar el compliment d’aquestes obligacions. 
 
10.- L’encarregat del tractament notificarà al responsable, sense dilació indeguda, i en qualsevol 
cas abans del termini màxim d’un dia laborable tenint en compte que la norma estableix un termini 
màxim de 72 hores des que es tingui constància, i a través del mitjà de comunicació que consideri 
més efectiu, les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals en 
tingui coneixement. La notificació haurà de contemplar com a mínim els punts continguts a 
l’article 33 RGPD. 
 
11.- Retornar, a l’acabar la relació entre les parts, tots els fitxers, suports i documents que hagi 
custodiat i/o tractat en nom del responsable durant el desenvolupament i execució de la 
col·laboració. No és procedent la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que 
exigeixi la seva conservació. Així mateix, l’encarregat podrà conservar les dades, degudament 
bloquejades, mentre no es puguin derivar responsabilitats de la seva relació amb el responsable. 
 
12.- Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, 
limitació del tractament i portabilitat de dades davant l’encarregat del tractament, aquest haurà 
de comunicar-ho per correu electrònic al responsable, a l’adreça que aquest li indiqui. La 
comunicació s’ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent al 
de la recepció de la sol·licitud, acompanyant tota aquella informació que pugui ser rellevant per 
a resoldre la sol·licitud. 
 
13.- Col·laborar amb el responsable en qualsevol avaluació d’impacte del tractament o consulta 
prèvia que aquest tingui l’obligació de realitzar, de conformitat amb els articles 35 i 36 RGPD, 
com a conseqüència de les operacions de tractament a realitzar per l’encarregat. 
 
CINQUENA: OBLIGACIONS DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 
 
1.- Les dades/fitxer/s posat/s a disposició de l’encarregat, als quals es refereix la clàusula segona 
han d’estar degudament legalitzat/es i legitimat/s els seus tractaments. 
 
2.- Haver recaptat el consentiment dels afectats per al tractament de les seves dades personals, 
fent-se responsable de la custòdia i conservació de la prova d’aquest consentiment. 
 
3.- Realitzar les consultes prèvies que correspongui. 
 
 4.- Realitzar anàlisis de riscos i una avaluació de l’impacte en la protecció de dades personals 
de les operacions de tractament a realitzar per l’encarregat, quan sigui procedent. 



 

 

 
SISENA: EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT 
 
El responsable del tractament queda exonerat de qualsevol responsabilitat que es pogués 
generar per l’incompliment per part de l’encarregat del tractament de les estipulacions del present 
acord, així com del què preveu el RGPD. En aquest cas serà considerat com a responsable del 
tractament per respondre de les infraccions en què pugui incórrer, així com de qualsevol 
reclamació d’indemnització que els interessats puguin interposar davant l’autoritat de control o 
davant dels tribunals. 
 
Si es portés a terme alguna subcontractació per part de l’encarregat del tractament, d’acord amb 
la clàusula tercera d’aquest document, donant lloc a un subencarregat de tractament i aquest 
últim incomplís les seves obligacions de protecció de dades, l’encarregat seguirà sent plenament 
responsable davant del responsable del tractament pel que fa a les obligacions del 
sotsencarregat. Això es mantindrà independentment del nombre de subencarregats successius 
que hi hagi. 
 
SETENA: CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES 
 
Les dues parts informen que les dades personals dels signants d’aquest acord poden ser incloses 
en els seus respectius tractaments per satisfer la finalitat de gestió i manteniment de la relació 
contractual, conservant durant el temps necessari per complir amb la mateixa. En qualsevol 
moment, podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com aquells 
reconeguts per la normativa que sigui aplicable, acompanyant d’una fotocòpia del DNI o 
qualsevol altre document identificatiu equivalent, a l’adreça indicada al principi del present 
document, segons correspongui. 
 
VUITENA: LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ 
 
El present acord contempla les exigències de la legislació espanyola vigent i les del Reglament 
General de Protecció de dades EU 2016/679, d’aplicació des del 25 de maig de 2018. 
 
Les parts, amb expressa renúncia del seu fur, sotmeten totes les interpretacions i/o conflictes 
que poguessin sorgir derivats d’aquest acord, als jutjats i tribunals del domicili social del 
responsable del tractament. 
 
Per a què així consti, signen el present acord en la data assenyalada en la signatura electrònica. 
 
1. Atorgar al Comitè Comarcal de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny, amb NIF 
Q**6**0*G, la subvenció nominativa prevista al pressupost municipal de 2022, per un total  
61.298,00 €. 

 
2. Autoritzar i disposar un total de 61.298,00 € de subvenció prevista en el conveni indicat, 
imputables a la partida 04 231A0 48904 Comité comarcal  de la Creu Roja de Sant Celoni, del 
pressupost municipal 2022, en el benentès de fiscalització favorable per la Intervenció o en 
l’aplicació que aquesta proposi en el seu lloc. 

 
3. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de la bestreta a la Creu Roja de Sant Celoni, 
per la quantitat de 45.973,50 € corresponents al 75% del total de 61.298,00 € 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. 
 
4. Notificar a Comitè Comarcal de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny, els acords 
precedents per al seu coneixement i als efectes oportuns. 

 
5. 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). 
 
7. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE REFORMA DE COBERTA EN 
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL CARRER PAU CASALS, NÚM. 3 DE 
SANT CELONI. EXPEDIENT OM-46/22 (2022/2980). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per reforma de coberta en habitatge unifamiliar entre 
mitgeres al carrer Pau Casals, núm. 3 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: 
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• Projecte d’execució visat pel col·legi professional corresponent i degudament 
signat. 

• Certificat emès pel tècnic redactor conforme que el projecte d’execució visat 
coincideix amb el projecte bàsic aprovat. 

• Nomenament del contractista que executarà l’obra. 

• Document d’acceptació dels residus per un gestor autoritzat amb indicació de la 
fiança constituïda. 

• Dipòsit urbanístic: 4.5ml x 100 euros: 450 € 
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.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi hagi 
lloc. 
  
8. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
D’ACTUALITZACIÓ, MANTENIMENT I ASSISTENCIA TECNICA DEL PROGRAMA 
INFORMÀTIC DE GESTIÓ DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL «EL BLAUET». 
 
A efectes de facilitar la gestió acadèmica, administrativa i econòmica de l’escola bressol 
municipal “El blauet”, l’any 2011 l’Ajuntament de Sant Celoni va adquirir l’aplicació informàtica 
Enginy infantil, creada i desenvolupada per l’empresa Consultoria i Serveis Informàtics Enginy 
Digital SL, amb CIF B-6*7**1**. 
  
L’aplicació Enginy infantil és un programa de fàcil implantació i senzillesa d’ús, que s’ubica en 
una plataforma online i permet la connexió des de qualsevol equip, de manera simultània, pels 
diversos usuaris donats d’alta. En el temps transcorregut des de la seva adquisició, s’ha 
demostrat que l’aplicació s’ajusta a les necessitats del personal de l’escola bressol “El blauet”.  
 
Per assegurar la incorporació de noves actualitzacions, així com el suport necessari al personal 
de l’escola bressol en la resolució de les incidències que puguin sorgir en l’ús del programa, des 
de l’Àrea municipal de Cultura, Educació i Esports s’ha posat de manifest la necessitat de 
contractar el servei d’actualització, manteniment i assistència del programa Enginy infantil.  
 
Per tractar-se d’un contracte emparat en drets de propietat exclusiva, el servei d’actualització, 
manteniment i assistència del programa Enginy infantil només es pot encomanar a l’empresari 
que ha creat i desenvolupat l’aplicació: Consultoria i Serveis Informàtics Enginy Digital SL. És a 
dir, atesa la seva especificitat i el fet que el programa de gestió de l’escola bressol no es un 
software estàndard, cap altra empresa pot encarregar-se de la seva actualització i manteniment. 
 
A tal efecte, l’alcalde ha disposat l’inici d’un expedient administratiu per contractar amb la 
mercantil Consultoria i Serveis Informàtics Enginy Digital SL la prestació del servei de 
d’actualització, manteniment i assistència tècnica del programa informàtic Enginy infantil de 
gestió de l'escola bressol municipal «El blauet». 
 
Des de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports s’ha redactat el Plec de prescripcions tècniques 
que defineix l’abast del servei a contractar, així com una memòria que fixa l’import de la 
contractació en 5.956,54 €, IVA inclòs (base imposable de 4.922,76 € + 21%  d’IVA) i en què es 
proposa, entre d’altres qüestions, els criteris de solvència a complir per l’únic possible licitador i 
estableix com a únic criteri de valoració el preu ofertat, per entendre que l’objecte del contracte 
està prou ben definit.  
 
Des de la Secretaria municipal s’ha elaborat el Plec de clàusules administratives particulars que 
ha de regular la contractació. 



 

 

 
Fonaments de Dret: 
 
D’acord amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP) són contractes de serveis els que tenen per objecte les prestacions de fer consistents en 
el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o d’un 
subministrament, incloent aquells en què l’adjudicatari  s’obligui a executar el servei de forma 
successiva i per un preu unitari. 
 
El servei d’actualització, manteniment i assistència tècnica del programa informàtic Enginy infantil 
de gestió de l'escola bressol municipal «El blauet s’adequa a aquesta definició. 

 
D’acord amb l’article 22 LCSP i atès que el valor estimat del contracte ascendeix a la quantitat 
de 6.768,79 €, IVA no inclòs, el contracte no està subjecte a regulació harmonitzada.  
 
En la contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat a favor de l’únic adjudicatari 
possible, proposada des de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, és d’aplicació l’article 168.a.2n 
LCSP entenent que objectivament existeix una única empresa o professional capacitat per 
realitzar la prestació objecte del contracte, ja sigui per una raó tècnica, artística o de drets 
d'exclusivitat, de manera que resulta innecessària la licitació del contracte, ja que no existeix 
possibilitat de promoure la concurrència. Aquestes circumstàncies excepcionals s’entenen 
previstes en l’informe de necessitat de contractació, així com en el Plec de prescripcions 
tècniques. 
 
Segons l’informe del secretari municipal, l’òrgan de contractació seria el Ple de l’Ajuntament, 
d’acord amb el que estableix la Disposició addicional 2a LCSP, al tractar-se d’un contracte que 
preveu una durada de cinc anys, pròrroga inclosa. No obstant, dita competència es troba 
delegada en la Junta de Govern Local per acord del Ple municipal de data 27.05.2021 (publicat 
en el Butlletí oficial de la província de Barcelona de 07.06.2021). La competència engloba 
l’aprovació de l’expedient, l’obertura del procediment d’adjudicació, l’aprovació de la despesa, 
l’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i l’adjudicació de les obres. També 
comprèn l’adopció de les successives fases de realització de la despesa. 
 
A proposta de l’alcalde, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
  
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment negociat sense 
publicitat, del servei d’actualització, manteniment i assistència tècnica del programa informàtic 
Enginy infantil de gestió de l'escola bressol municipal “El blauet”, amb invitació a un únic licitador 
potencial, per les raons indicades a la part expositiva. 
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
que consten a l’expedient i que han de regir la contractació.  
 
3. Convidar a presentar oferta en la licitació a la mercantil Consultoria i Serveis Informàtics Enginy 
Digital SL. 
 
4. Supeditar l’aprovació de la despesa (1.556,24 € anuals, IVA inclòs), a l’existència del crèdit 
corresponent a l’aplicació pressupostària 07.323D0.2202 (Subministrament i manteniment de 
material informàtic no inventariable) dels pressupostos de la Corporació per als exercicis de 2023, 
2024, 2025 i 2026. 
 
9. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER AL LLOGUER D’ESTANDS DE FUSTA PER LA 
FIRA DEL BOSC DE SANT CELONI.   
 
1. Amb la voluntat de posar en valor el bosc en la seva vessant més àmplia i acostar els diferents 
aspectes de la seva gestió, el seu ecosistema i els productes que de la seva explotació se’n 
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deriven, des de fa 5 edicions l’Ajuntament de Sant Celoni organitza l’anomenada Fira del Bosc, 
que es celebra durant un cap de setmana del mes d’octubre.  
 
2. A banda de diverses activitats, tallers i espectacles que s’ofereixen al públic en general, la fira 
compta amb un espai de venda de productes, curosament seleccionats per tal de generar un 
esdeveniment de qualitat que esdevingui un referent en el nostre territori.  
 
3. En aquest sentit, es té especial cura en els materials emprats en el muntatge de l’espai firal i 
de la mateixa manera que se li exigeix al paradista el tipus de producte que ha de comercialitzar 
per poder optar a un espai de venda a la fira, l’Ajuntament de Sant Celoni ha optat per contractar 
el servei de lloguer d’estands a l’empresa que ofereixi estands de fusta modulables.  
 
És per aquest motiu que l’àmbit de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Celoni té 
voluntat d’aprovar un preu públic per aplicar al lloguer dels estands pel cap de setmana de la 
fira.  
  
Les despeses originades pel lloguer de cada estand de fusta són les següents:  
 
Lloguer d’un estand de fusta de 3 x 2m per 2 dies   250€ iva inclòs  
 
4. Amb la venda dels diferents productes l’Ajuntament de Sant Celoni tindrà el següents pèrdues 
/ guanys:  
 

PRODUCTE QUANTI
TAT 

PREU 
COST 

UNITARI 

PREU 
COST 

TOTAL 

PREU 
BENEFICI 
UNITARI 

PREU 
BENEFICI 

TOTAL 

Estand de fusta de 
3 x 2m 

40 250 € 10.000 € 0 € 0 € 

 
5. Segons l’estudi econòmic, l’Ajuntament de Sant Celoni no obtindrà cap benefici ni patirà cap 
pèrdua pel lloguer dels estands de fusta als paradistes durant el cap de setmana de la Fira del 
Bosc.   
 
6. A l’expedient figura informe conjunt de la Tècnica i de la Directora de Promoció Econòmica de 
data 29 de juny de 2022, el corresponent estudi econòmic emès per les esmentades tècniques 
de 4 de juliol de 2022, així com diligència de 7 de juliol de 2022 de la Intervenció municipal 
conforme l’esmentat acte no està subjecte a fiscalització. 
 
Fonaments de Dret 
 
1. La Llei 13/2002, de 21 de juny, atorga a les administracions locals en seu Títol I, article 2.d 
competències per gestionar els serveis i les actuacions dirigides als usuaris turístics i el conjunt 
d’actuacions públiques i privades d’ordenació i promoció del turisme. Així mateix, a l’article 3.b 
del mateix títol els atorga potestat per potenciar la creació, el desenvolupament i la promoció dels 
seus recursos turístics.  
 
2. L’article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals poden establir 
preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, sempre 
que es tracti de serveis o activitats de recepció voluntària i que aquests serveis també es prestin 
o realitzin pel sector privat. En els mateixos termes es pronuncia l’article 2 de l’Ordenança 
General reguladora dels preus públics 
 
3. L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics, modificat per 
la Llei 25/1998, de 213 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus públics haurà 
d’anar acompanyada d’una memòria econòmica financera que justificarà l’import dels preus que 
es proposin, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu cas, les utilitats 



 

 

derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o els valors de mercat que 
s’hagin pres com a referència.  
 
4. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics correspon 
al Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local. L’article 5 de 
l’esmentada Ordenança disposa el mateix. En aquest sentit, en sessió plenària de data 11 de 
juliol de 2019, es va acordar delegar a la Junta de Govern Local l’establiment o modificació de 
preus públics amb una sèrie d’excepcions entre les quals no es troba el present cas. 
 
A proposta del regidor de Promoció econòmica, i previ dictamen de la Comissió Informativa 
General, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Aprovar el preu públic de 250€ (amb l’iva inclòs) pel lloguer d’un estand de fusta de 3 x 2m per 
dos dies.  
 
2. Reconèixer els drets que es derivin i els ingressos corresponents al concepte 34917 – Altres 
preus públics. Fira del Bosc.  
 
3. Publicar aquests preus públics al Butlletí Oficial de la Província.  
 
10. RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT AMB ACTIVITAT PRIVADA SOL·LICITADA 
PEL FUNCIONARI MUNICIPAL SR. A. M.T.S.  
 
En data  07.09.2022, el treballador municipal Sr. X presenta instància en la qual sol·licita el 
reconeixement de compatibilitat amb una activitat del sector privat per realitzar tasques 
d’arquitecte tècnic fora de l’horari de feina i sense que hi hagi cap tipus de conflicte d’interessos 
i amb un màxim del 50% de la jornada ordinària setmanals. 
 
Legislació aplicable 
 
- Article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei 

de l’Administració de la Generalitat, aplicable a les entitats locals d’acord amb el seu article 
1.2.d). 

- Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, article 52 
del D. Leg. 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, quant a la competència del Ple 
per al reconeixement de les compatibilitats, 

 
Vist l’informe emès a l’efecte 
 
A proposta del regidor de Serveis Generals, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, 
per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:  
 
ÚNIC.- Reconèixer la compatibilitat de l’activitat en el sector privat que sol·licita el treballador 
interessat, Sr. X amb les següents condicions: 
 

1. Activitat per a la qual es reconeix la compatibilitat: Tasques d’arquitecte tècnic. 
  

2 El reconeixement de compatibilitat no pot modificar la jornada ni l’horari de l’interessat, i 
restarà automàticament sense efecte en cas de modificació de les condicions d’exercici 
de l’activitat privada compatibilitzada, quan aquestes modificacions impliquin la 
superació dels límits legalment establerts per al reconeixement de compatibilitat. 
 

3 En cap cas podrà realitzar-se cap activitat de les declarades incompatibles per l’article 
11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat.  



 

 

 
11. APROVACIÓ DEFINITIVA I ENCOMANA DEL PROJECTE PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN 
NOU DIPÒSIT DE 400m3 AL NUCLI DE LA BATLLÒRIA DE SANT CELONI. 
 
1.- El Ple municipal, en sessió de data 11 de febrer de 2008, va adjudicar a la mercantil SOREA, 
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, el contracte per a la gestió del servei 
municipal d’abastament d’aigua potable al municipi de Sant Celoni per un termini de 25 anys 
prorrogables per dos períodes de 5 anys, sota la modalitat de concessió de servei públic amb 
execució d’obres, amb una retribució de la gestió del 6%, d’acord amb el plec de condicions 
regulador del contracte formalitzat en data 12 de març de 2008, i amb els termes que figuren a 
la seva oferta presentada a concurs. 
 
2.- L’any 2008 es va redactar el Pla de Millores a realitzar a l’abastament d’aigua potable de Sant 
Celoni, en el que es desenvolupen les necessitats del servei definides en l’annex 7 del document 
“Estudi de viabilitat econòmic-financer de les millores a realitzar a l’abastament d’aigua potable 
de Sant Celoni”. 
 
3.- El Ple de l’Ajuntament en sessió de 2 de novembre de 2020 va acordar l’actualització de les 
inversions previstes al contracte, d’acord amb el document “Actualització d’inversions del 
contracte de la gestió del servei municipal d’abastament d’aigua de Sant Celoni” presentat per 
Sorea al registre municipal en data 22 de juny de 2020 i aprovat també pel Ple de la Corporació 
en la mateixa sessió de 2 de novembre de 2020. Tot amb la voluntat d’adequar la inversió en 
infraestructures hidràuliques a la realitat actual del municipi i assegurar l’abastament d’aigua de 
tota la població de Sant Celoni en condicions òptimes. 
  
4.- En data 16 de desembre de 2020 la mercantil “Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
S.A.U.” va posar en coneixement de l’Ajuntament de Sant Celoni que, el grup de societats al qual 
pertany SOREA i AGBAR, dominat per la mercantil SUEZ SPAIN, S.L., ha iniciat un procés de 
reorganització de l'activitat del denominat “cicle integral de l'aigua” en l'àmbit territorial de 
Catalunya i, mitjançant un contracte de transmissió de negoci, de data 15 de desembre de 2020 
i amb efectes 1 de gener de 2021, s'ha procedit a la transmissió d'una branca d'activitat integrada 
pels actius i passius de l'activitat del cicle integral de l'aigua que SOREA desenvolupa a 
Catalunya a favor d’AGBAR.  
 
Així mateix, mitjançant escrit amb data de registre de 17 de febrer de 2021 (ENTRA-2021-2422), 
previ requeriment de l’Ajuntament, SOREA va acreditar la transmissió a favor de la Sociedad 
General de Aguas de Barcelona, S.A.U. (en endavant, “AGBAR”) d'una branca d'activitat 
integrada pels actius i passius de l'activitat del cicle integral de l'aigua que SOREA desenvolupa 
a Catalunya, entre ells, els contractes administratius subscrits amb aquest Ajuntament, quedant 
subrogada AGBAR, amb efectes a 1 de gener de 2021, en tots els drets i obligacions dels referits 
actius, passius i contractes. 
 
5.- De conformitat amb l’acord del Ple de data 25 de març de 2021, es va acordar la subrogació 
d’AGBAR sobre SOREA en els drets i obligacions derivats del contracte administratiu de gestió 
del servei d’aigua potable de Sant Celoni subscrit amb l'Ajuntament de Sant Celoni en data 
12.03.2008. 
 
6.- L’aigua que abasteix al terme municipal de Sant Celoni (Barcelona) prové bàsicament de 
diferents pous (ubicats a Santa Celoni i la Batllòria) i mines de la zona, la qual és tractada per a 
la seva potabilització i distribuïda als diferents consumidors. 
 
La Batllòria és el nucli més poblat fora del nucli urbà de Sant Celoni, ubicat a la vall que forma la 
riba de la Tordera, entre el massís del Montseny i la serralada del Montnegre, frontera entre la 
província de Barcelona i Girona i de les comarques de la Selva i el Maresme. 
 



 

 

L'abastament actual disposa d'un conjunt d'instal·lacions telecontrolades que permeten la 
supervisió i, en alguns casos, l'actuació de forma remota sobre el funcionament de les 
instal·lacions. 
 
Al nucli de la Batllòria hi trobem tres captacions. L'aigua dels Pous de la Batllòria es tractada a 
l’Estació de Tractament d’Aigües Potables del municipi i des del dipòsit de l’ETAP s’alimenta el 
nucli amb una connexió directe a l’arqueta reguladora, amb una canonada antiga de  Fibrociment. 
 
L'aigua dels Pous de la Batllòria, situats a propers al nucli, es bombejada fins a l’Estació de 
Tractament d’Aigües Potables del municipi, la canonada transport és una antiga canonada de 
Fibrociment de diàmetre 300mm. Un cop tractada, l’aigua és retornada al nucli per gravetat des 
del dipòsit de l’ETAP amb una connexió directe a l’arqueta reguladora, amb una canonada antiga 
de Fibrociment de d.150mm, que presenta constants avaries. El fet que la connexió sigui directa, 
provoca que qualsevol avaria provoca un tall de subministrament a tot el nucli, deixant a la 
població sense aigua mentre es duu a terme la corresponent reparació. 
 
Per tal d’evitar aquesta problemàtica constant, es preveu dotar al nucli de la Batllòria d’un dipòsit 
de 400 m3 de reserva d’aigua que garanteixi el subministrament, en aquests casos. 
 
7.- En data 17.6.2022 el concessionari ha presentat a l’ajuntament el “Projecte constructiu per la 
construcció d'un nou dipòsit de 400 M3 al nucli de la Batllòria de Sant Celoni “, amb un pressupost 
definitiu que ascendeix a 669.116,31 € IVA exclòs (PEM: 631.241,80 € + 6%: 37.874,51 €). 
 
8.- La Junta de Govern Local en sessió de data 28.07.2022 va acordar: 
 
“Primer- Aprovar inicialment el “Projecte Constructiu per la construcció d’un nou dipòsit de 400m3 
al nucli de la Batllòria de Sant Celoni (Vallès Oriental)“, amb un pressupost de reparació definitiva 
que ascendeix a 669.116,31 € IVA exclòs (PEM: 631.241,80 € + 6%: 37.874,51 €).  
 
Segon- Exposar l’expedient al públic pel termini trenta dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis electrònic de la corporació, als efectes de que 
es pugui formular reclamacions i al·legacions.  
 
Tercer- Notificar aquest acord a la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U. (AGBAR).” 
 
L’anunci d’informació pública es va publicar en el tauler municipal d’edictes electrònic i en el 
Butlletí Oficial de la Província el dia 12.08.2022. 
 
Segons consta al certificat emès pel Secretari de la corporació durant el termini d’exposició 
pública de l’acord no s’han presentat al·legacions. 
 
Fonaments de dret: 
 
1- Aquest projecte constructiu té la consideració d’obres ordinàries atès l’article 234 del Decret 
Legislatiu 2.2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
 
2- Procediment  
 
L’article 36 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals (ROAS), relatiu als projectes d’obres locals ordinàries. 
 
L’article 235.2 del Decret Legislatiu 2.2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) disposa el procediment de l’aprovació dels 
projectes d’obres. 
 
3- Òrgan competent per aprovar el projecte i per l’encomana d’execució de les obres 



 

 

  

• L’actuació a executar està prevista al Pla de Millores i, per tant, es finançarà amb càrrec 
a tarifes segons el contracte signat amb el concessionari i no existeix repercussió pressupostària. 
 
A tals efectes, pel que fa a l’aprovació del projecte, atès que aquest no està contemplat al 
pressupost de la Corporació, per la qual cosa la seva aprovació correspondria al Ple d’acord amb 
l’article 22.2.ñ de la Llei 7.1985 Reguladora de les Bases de Règim Local.  
 
Cal tenir present, però, que d’acord amb l’informe de la tècnica de l’Àrea de territori obrant a 
l’expedient, l’actuació està prevista dintre de l’actualització del Pla de Millores a realitzar a 
l’abastament d’aigua potable de Sant Celoni, que va ser aprovada en Ple municipal de data 
2.11.2020 i el finançament i la facturació de l’obra anirà a càrrec de les tarifes de l’aigua, per tant 
sense que de l’execució de les obres contemplades al projecte es derivi cap factura o obligació 
econòmica per a l’Ajuntament. Si això fos així, cal tenir present que la repercussió pressupostària 
serà inexistent, pel que la cautela que preveu la Llei d’aprovació pel Ple d’un projecte no 
contemplat al pressupost, pot quedar sense una finalitat determinada en el present cas. Així, 
podria defensar-se la competència de l’Alcaldia per a l’aprovació de l’esmentat projecte (doncs 
per la quantia del projecte seria competent per a la seva contractació), si bé aquesta es troba 
delegada en la Junta de Govern Local en virtut de l’ acord del Ple de data 11 de juliol de 2019. 
 

• Pel que fa l’encomana de les obres al concessionari, de conformitat amb allò acordat pel 
Ple, en sessió de 4 de maig de 2010, es va delegar a la Junta de Govern Local l’encomana de 
gestió de Sorea d’aquelles obres que en un futur s’hagin d’executar i estiguin incloses en el 
programa d’actuacions del Plec de condicions així com les actuacions incloses en les millores 
proposades pel concessionària, incorporades en el contracte, sempre que no superin l’import del 
10% del pressupost ordinari municipal. En conseqüència, correspon a aquest òrgan l’aprovació 
de l’encomana de les obres.   
 
Així mateix, es considera procedent que, prèviament a l’aprovació del projecte i encomana a 
AGBAR, la part relativa a l‘encomana a AGBAR sigui dictaminada per la Comissió Informativa 
del Ple.  
 
No obstant, el director de l’Àrea de Medi Ambient i Territori ha emès informe de data 28.09.2022 
per tal que es porti a la pròxima Junta de Govern Local l’aprovació definitiva del “Projecte 
Constructiu per la construcció d’un nou dipòsit de 400m3 al nucli de la Batllòria de Sant Celoni 
(Vallès Oriental)“ i l’encomana a la Sociedad General de Aguas de Barcelona, sense el 
corresponent dictamen de la Comissió d’acord amb la fonamentació que en aquest consta. 
 
A proposta de la regidora d’Espai Públic, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, 
per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer- Aprovar definitivament el “Projecte Constructiu per la construcció d’un nou dipòsit de 
400m3 al nucli de la Batllòria de Sant Celoni (Vallès Oriental)“, amb un pressupost de reparació 
definitiva que ascendeix a 669.116,31 € IVA exclòs (PEM: 631.241,80 € + 6%: 37.874,51 €).  
 
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. 
 
Tercer- Encomanar a la Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU. (AGBAR) la gestió 
d’aquesta actuació desenvolupada en el projecte constructiu per import de 669.116,31 € IVA 
exclòs. 
 
Quart- Notificar aquests acords a la Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU. (AGBAR). 
 
 
 



 

 

 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono 
fe. 
 
Alcalde                                                                             Secretari    


