ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 22 DE SETEMBRE DE 2016

Identificació de la sessió:
Núm.: 13/2016
Caràcter: Extraordinària
Data: 22 de setembre de 2016
Inici: 19:45 hores
Fi: 20:03 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Assistents titulars:
President:

Francesc Deulofeu Fontanillas

CiU

Regidors/es:

Magalí Miracle Rigalós
Laura Costa Olivé
Maria Helena Lagarda Planas
Oscar Molés Avariento

ERC-AM
CiU
CiU
CiU

Secretari municipal:
Interventora :

Antoni Peralta Garcerá
Sonia López Martínez

Assistents no titulars convidats per l’alcalde:
Míriam Teruel Navarro
PSC-CP
Jaume Turón Auladell
CUP-PC-PA
Enric Sauri Saula
CUP-PC-PA
Maria Carmen Montes Azcutia ICV-EUIA-SCBP-E
Excusa la seva assistència:
El regidor: Raül García Ramirez

CiU

Ordre del dia:
1. Aprovació inicial del projecte camp de futbol de La Batllòria
2. Aprovació de la classificació i adjudicació condicionada del contracte del servei per a la
impressió de 14 números del butlletí municipal “Informatiu”
3. Aprovació de la classificació i adjudicació condicionada del contracte de servei de neteja de
la xarxa municipal de sanejament en baixa de Sant Celoni.
4. Aprovació de la classificació i adjudicació condicionada del contracte d’assistència
tècnica per el control de la gestió del servei d’explotació, conservació i manteniment de
l’estació depuradora d’aigües residuals.

5. Aprovació del nou conveni de Reempresa entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Sant Celoni.
6. Aprovació de preus públics del programa municipal d’activitat física per a gent gran
2016-2017.
( Matèria delegada pel Ple a la Junta de Govern Local, per la qual cosa la sessió és pública
pel que fa aquest punt de l’ordre del dia)
7. Aprovació de preus públics per a les activitats i tallers organitzats pel tercer trimestre del
2016 del Centre de Formació i Ocupació del baix Montseny.
( Matèria delegada pel Ple a la Junta de Govern Local, per la qual cosa la sessió és pública
pel que fa aquest punt de l’ordre del dia)
Desenvolupament de la sessió:
El president obre la sessió.
1. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MILLORA DE REMODELACIÓ DEL CAMP DE
FUTBOL DE LA BATLLÒRIA.

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
Primer- Aprovar inicialment el projecte de millora de remodelació del camp de futbol de la
Batllòria, amb un pressupost d’execució de 596.950,93 € (IVA inclòs) amb imputació a la
partida pressupostària 02.342Z0 63210 Reforma camp d’esports de la Batllòria.
Segon- Exposar l’expedient al públic pel termini de trenta dies mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona per tal que es puguin formular al·legacions i suggeriments.
Cas que no se’n presentin, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de cap altre
acord.
Tercer- Sol·licitar informe envers el projecte a l’Agencia Catalana de l’Aigua i als Serveis
territorials de Territori i Sostenibilitat a Barcelona.

2. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES REBUDES EN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE
PER A LA IMPRESSIÓ DE 14 NÚMEROS DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL “L’INFORMATIU”, I
ADJUDICACIÓ CONDICIONADA DEL CONTRACTE

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern local ACORDA:
1. Excloure de la licitació del contracte per a la impressió de 14 números del butlletí municipal
“L’informatiu” la plica presentada per GRÀFIQUES IMPULS 45 SL per no haver completat les
esmenes detectades en el contingut del sobre 1 (documentació administrativa) i, en
conseqüència, per entendre’s que no reuneix els requisits per optar al contracte.
2. Excloure també de la licitació la plica presentada per JIMÉNEZ GODOY SL perquè la seva
oferta incorre en baixa anormal o desproporcionada i, segons l’informe tècnic que figura a
l’expedient, l’empresa no ha justificat dita baixa en els termes de l’article 152 del Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.

13. Classificar les empreses admeses a la licitació, d’acord amb la clàusules 11 del Plec de
clàusules administratives particulars, al següent tenor:

1
2
3
4
5

Licitadors
IMPREMTA PAGÈS SL
PRODUCCIONES MIC SL
CREACIONES GRAFICAS SA
LITOGRAFIA ROSÉS SA
GRAFO SA

Ofertes (€, IVA no inclòs)
32.956
35.300
36.900
39.652
40.496

4. Requerir a IMPREMTA PAGÈS SL per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des
de la notificació d’aquest acord, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en
el compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i constitueixi la garantia
definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA no inclòs.
5. Un cop aportada la documentació requerida i constituïda la garantia, i si són conformes,
adjudicar el contracte de referència a IMPREMTA PAGÈS SL per la quantitat de 32.956 €, IVA
no inclòs.
6. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i execució
d’aquest acord, i especialment per a la verificació de la documentació aportada i la formalització
del contracte administratiu.
3. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES REBUDES EN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE
DEL SERVEI DE NETEJA DE LA XARXA MUNICIPAL DE SANEJAMENT EN BAIXA, I
ADJUDICACIÓ CONDICIONADA DEL CONTRACTE

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
1. Excloure de la licitació del contracte del servei de neteja de la xarxa municipal de sanejament
en baixa de Sant Celoni la plica presentada per CORPORACIÓN CLD, SERVICIOS URBANOS
DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SL perquè, d’acord amb l’informe de la tècnica d’Espai
Públic, no disposa en propietat de cap camió Recycling amb les especificacions mínimes
requerides a la clàusula 3 del Plec de prescripcions tècniques i, per tant, no compleix amb els
requisits exigits per optar al contracte.
2. Qualificar com a no valorable l’oferta presentada per LIMPIEZA ALCANTARILLADOS
ESCOBAR SL per no ajustar-se al model que figura a la clàusula 10 del Plec de clàusules
administratives particulars, ja que els preus unitaris que ofereix no es corresponen amb els
preus de la licitació.
3. Classificar en primer i únic lloc l’oferta presentada per DRENATGES URBANS DEL BESÓS
SL, d’acord amb la clàusula 12 del Plec de clàusules administratives particulars.
4. Requerir a DRENATGES URBANS DEL BESÓS SL per a que en el termini de 10 dies hàbils,
a comptar des de la notificació d’aquest acord, presenti la documentació justificativa de trobarse al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i constitueixi la garantia
definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA no inclòs.
5. Un cop aportada la documentació requerida i constituïda la garantia, i si són conformes,
adjudicar el contracte de referència a DRENATGES URBANS DEL BESÓS SL pels preus
unitaris resultants d’aplicar un descompte del 25% sobre els preus unitaris de licitació.

6. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i execució
d’aquest acord, i especialment per a la verificació de la documentació aportada i la formalització
del contracte administratiu.

4. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES REBUDES EN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL CONTROL DE LA GESTIÓ DEL SERVEI
D’EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L’ESTACIÓ DEPURADORA
D’AIGÜES RESIDUALS, I ADJUDICACIÓ CONDICIONADA DEL CONTRACTE

A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
1. Excloure de la licitació del contracte per al control de la gestió del servei d’explotació,
conservació i manteniment de l’estació depuradora d’aigües residuals de Sant Celoni la plica
presentada per Philae, Ingeniería de Proyectos, SL perquè el seu objecte social no es
correspon amb l’objecte del contracte que es licita.
2. Classificar les ofertes admeses a la licitació, al següent tenor:

1
2
3
4

Licitador
AudingIntraesa SA
Hidrologia i Qualitat de l’Aigua SL
Adantia SL
Tecnoambiente SL
Getinsa-Payma SL

Descompte que ofereix
26,31%
20%
20%
18,4%
8,5%

3. Requerir a AudingIntraesa SA per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la
notificació d’aquest acord, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent
d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i constitueixi la garantia definitiva equivalent
al 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA no inclòs.
4. Un cop aportada la documentació requerida i constituïda la garantia, i si són conformes,
adjudicar el contracte de referència a AudingIntraesa SA pels preus unitaris resultants d’aplicar
un descompte del 26,31% sobre els preus unitaris de licitació.
5. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i execució
d’aquest acord, i especialment per a la verificació de la documentació aportada i la formalització
del contracte administratiu.

5. APROVACIÓ D’UN NOU CONVENI DE REEMPRESA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI

A proposta de la regidora de Promoció Econòmica, per unanimitat, la Junta de Govern Local
ACORDA:
1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni al projecte Reempresa que promou la
Diputació de Barcelona juntament amb la CECOT, per al període comprés entre la signatura
del conveni i l’any 2019 així com el text del conveni que regula aquesta adhesió, tramés per la
Diputació de Barcelona.

2. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, i a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local.
3. Facultar el senyor alcalde tant àmpliament com en Dret sigui procedent per a adoptar els
acords necessaris per a la efectivitat i execució d’aquest acord.

-------------------------------------------------------------------------------------

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER AL DESENVOLUPAMENT I
CONSOLIDACIÓ DE LA REEMPRESA A NIVELL LOCAL (2016-2019).

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident 2n i president delegat de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, i facultat
d’acord amb la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al
BOPB de 22 d’abril de 2016; assistit per la secretària delegada, Sra. Beatriz Espinàs
Vijande, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Diputació
de Barcelona número 10481/15, de 13 de novembre de 2015 publicat al BOPB de 26 de
novembre de 2015.
I de l’altra, l’Ajuntament de St. Celoni, amb NIF P0820100F representat en aquest acte
per l’alcalde, l’Il·lm. Sr. Francesc Deulofeu i Fontanillas, facultat pel Ple de data 13 de
juny de 2015, assistit pel secretari, el Sr. Antoni Peralta Garcerá.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

I.

La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local (en endavant ADEL), dóna suport a les polítiques locals de
creació, consolidació i creixement de les empreses, que desenvolupen els
ens locals de la província de Barcelona.

II.

Un dels objectius del Servei de Teixit Productiu (en endavant STP) de
l’ADEL, sempre des d'una perspectiva territorial sostenible i competitiva, és
donar suport als ens locals de la província per la realització d'accions
destinades a afavorir la consolidació d'activitat econòmica, apropant i
proveint dels recursos i serveis adequats a les necessitats dels ens locals.

III.

Els Centres Locals de Serveis a les Empreses (en endavant CLSE) de la
província de Barcelona posen a disposició de les persones emprenedores i
empreses dels seus territoris, personal i recursos destinats a donar suport a

la creació, consolidació i creixement empresarial. Segons dades
corresponents a l’any 2015, hi ha 96 ens locals proveïdors de serveis a les
empreses que han atès prop de 29.000 empreses i a gairebé 64.000
persones emprenedores, prestant serveis de sensibilització empresarial,
assessorament i informació.
IV.

En els darrers anys s’han dedicat molts esforços a fomentar i facilitar la
creació d’empreses, així com l’emprenedoria. Malgrat l’efectivitat d’aquests
esforços no es pot oblidar que, tan important com la creació, si no més, és el
fet d’afavorir la continuïtat i creixement de les empreses ja existents. Un dels
aspectes a considerar, en relació a aquesta tasca de recolzament a
empreses ja constituïdes, és l’orientació i el suport en el seu procés de
cessió de l’activitat, quan les circumstàncies ho requereixin.

V.

A la província de Barcelona hi ha empreses que malgrat estar en correcte
funcionament, finalitzen la seva activitat per la manca de persones que
agafin el relleu en la seva gestió, amb la conseqüent pèrdua de llocs de
treball i de riquesa per al territori. Aquest podria ser el cas de moltes
empreses familiars, de les quals tan sols un 15% arriben a la tercera
generació.

VI.

L’experiència permet concloure que el 17% de les persones emprenedores
ateses pels CLSE són de perfil reemprenedor.

VII.

Segons un estudi del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, s’estima
que en els propers 10 anys unes 90.000 empreses i prop de 193.000
treballadors estaran en processos de Reempresa a la província de
Barcelona.

VIII.

La Diputació de Barcelona i CECOT, impulsora del Centre de Reempresa de
Catalunya, van signar un conveni de col·laboració el 20 de setembre de 2012
per desenvolupar el projecte d’implantació local de la Reempresa als CLSE
de la província de Barcelona, amb un termini de vigència fins al 31 de
desembre de 2015.

IX.

De forma complementària, es van signar 35 convenis de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona, CECOT i cadascun dels ens locals participants
en aquest programa.

X.

A través dels esmentats convenis de col·laboració s’han assolit molt
satisfactòriament els objectius previstos en relació a la implantació de la
Reempresa al territori:
-

XI.

35 punts locals Reempresa plenament operatius.
Creació d’un únic mercat a Catalunya suportat per un sol portal web.
2.248 nous usuaris atesos i candidats a iniciar processos de
Reempresa.
256 empreses salvades que representen 947 llocs de treball i prop de
14M € d’inversió induïda.

La Diputació de Barcelona i CECOT han signat un nou conveni de
col·laboració per al desenvolupament del servei Reempresa a través dels
centres locals de serveis a les empreses (CLSE) de la província de
Barcelona (2016-19).

XII.

Un cop finalitzat el període d’implantació, i d’acord amb les consideracions
de millora recollides per totes les parts, ara cal afrontar una nova etapa per
consolidar el model de la Reempresa, aportant nous mecanismes de suport
als CLSE adients a aquest nou període.

XIII.

Per al nou període de consolidació i creixement del programa Reempresa cal
fer un nou i intens impuls que asseguri una demanda que es preveu que es
triplicarà en els propers anys, que permeti incrementar la dedicació del
personal dels punts locals Reempresa, que la contribució als resultats sigui
menys desigual entre ells i que finalment asseguri la total cobertura territorial
de la província.

XIV.

La Diputació de Barcelona preveu destinar 4.000.000 € en el període 20162019, a raó d’1.000.000 € anual per donar suport econòmic als punts locals
Reempresa de la demarcació en la consolidació de la Reempresa, quantitat
condicionada a la disponibilitat pressupostària i conseqüent aprovació.

XV.

Que la minuta del conveni va ser aprovada per Decret 6120/16 de la
Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 23 de juny de 2016.

XVI.

L’Ajuntament de Sant Celoni és un dels 35 punts locals Reempresa i vol
continuar oferint els serveis Reempresa dins del catàleg del seu CLSE.

Les parts es reconeixen recíprocament competència per a subscriure el present conveni i
de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest acte, el formalitzen amb els
següents

PACTES
Primer. OBJECTE
L’objecte del present conveni és la regulació de les relacions i compromisos entre
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni per tal de portar a terme el
desenvolupament del projecte de consolidació local de la Reempresa en l’àmbit territorial
d’actuació del punt local Reempresa de l’Ajuntament de Sant Celoni
Segon. ACTIVITATS
Les activitats que s’inclouen en el marc del present conveni i que ha de realitzar el CLSE
com a punt local Reempresa són les de comercialització, prescripció i difusió del servei a
possibles persones usuàries i agents, la posterior atenció de persones reemprenedores i
empreses cedents i l’acompanyament en el procés de compra-venda de l’empresa.
Aquestes activitats s’operativitzen de forma modular, existint un mòdul bàsic i diferents
mòduls d’activitat que es descriuen en l’annex d’aquest conveni.

Tercer. ÀMBIT TERRITORIAL
L’àmbit territorial d’actuació del punt local Reempresa de l’Ajuntament de Sant Celoni a
efectes d’aquest conveni és el dels municipis de Sant Celoni, Vallgorguina, Santa Maria
de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, Campins, Gualba, Fogars de Montclús i
Montseny.

Quart. TERMINI D’EXECUCIÓ
Les activitats que es vulguin incloure en aquest conveni han de ser realitzades per part
del punt local Reempresa des de l’1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2019.
Cinquè. DOTACIÓ ECONÒMICA
La Diputació de Barcelona col·laborarà en les activitats del punt local Reempresa donant
suport econòmic a la realització de les mateixes, dins els límits pressupostaris aprovats
per al conjunt de punts locals Reempresa de la província.
La dotació econòmica corresponent al punt local Reempresa anirà en funció de l’activitat
realitzada i els resultats obtinguts, així com de la valoració econòmica de cada mòdul
segons el que estableix l’annex d’aquest conveni.
La Diputació de Barcelona, en funció de les seves disponibilitats pressupostàries,
aprovarà d’ofici una subvenció cada any a l’Ajuntament de Sant Celoni que inclourà la
part corresponent al mòdul bàsic i una part corresponent a una estimació de realització
dels diferents mòduls d’activitat. Aquest atorgament es realitzarà als anys 2017, 2018 i
2019 durant el primer trimestre de cada any.
La Diputació de Barcelona reservarà una determinada quantitat del pressupost anual
destinat a aquest programa per, si escau, realitzar una regularització a l’alça de la
subvenció atorgada a l’Ajuntament de Sant Celoni, fruit de la distribució d’aquesta
quantitat entre tots els punts locals Reempresa segons la relació existent entre
l’estimació feta, la projecció de la mateixa i l’activitat realitzada per cada punt local
Reempresa fins aquell moment.
Sisè. JUSTIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS
La justificació de les activitats es farà a través de mòduls, d’acord amb allò previst a la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L’Ajuntament de Sant Celoni haurà de presentar periòdicament la documentació
justificativa de la seva activitat dins el mes immediatament posterior a la finalització de
cada quadrimestre natural. No obstant, per a l’any 2016, en la primera justificació que es
pugui fer atenent a aquesta periodicitat, es podrà acumular tota l’activitat realitzada des
de principis d’any. La primera justificació de cada any inclourà el mòdul bàsic.
La documentació i condicions per considerar acreditat cada mòdul es descriuen a l’annex
d’aquest conveni. En qualsevol cas, la documentació acreditativa haurà d’estar
disponible per a la seva comprovació al CRM, plataforma de gestió del programa
Reempresa.
La Diputació de Barcelona facilitarà els formularis necessaris per a la justificació que
hauran d’anar signats pel secretari/ària i/o interventor/a de l’Ajuntament de Sant Celoni, i
que, en tot cas, inclouran la declaració sobre el número d’operacions i/o registres
realitzats per mòdul, la quantia de la subvenció calculada d’acord amb els paràmetres de
l’annex i el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat, amb
expressió d’import i procedència.
En cas que l’activitat realitzada per l’Ajuntament de Sant Celoni sobrepassi l’estimació
prevista i, per tant, es superi la quantitat atorgada durant l’any, aquest major nivell
d’activitat serà susceptible d’incloure’s en justificacions corresponents a l’any
immediatament posterior. Tanmateix, en cas que l’activitat realitzada per l’Ajuntament de

Sant Celoni no esgoti l’estimació prevista, la subvenció no justificada podrà ser aplicada,
a criteri de la Diputació de Barcelona, per a finançar activitats de l’any immediatament
posterior.
Setè. PAGAMENT
El pagament de les aportacions es tramitarà per a cada justificació quadrimestral un cop
comprovada i validada la documentació i justificació per part de la Diputació de
Barcelona.
Així mateix, abans del pagament l’Ajuntament de Sant Celoni haurà d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
Vuitè. COMPROMISOS DE LES PARTS
Compromisos de l’Ajuntament de Sant Celoni:
L’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a realitzar les activitats del programa
Reempresa seguint els criteris i pautes establerts per la Diputació de Barcelona i pel
Centre de Reempresa de Catalunya, i en concret es compromet a:
1. Organitzar un acte públic de presentació de la Reempresa al seu territori,
anomenat La Gira de la Reempresa, amb la participació de Cecot i Diputació
de Barcelona.
2. Col·laborar amb altres punts locals Reempresa en la realització de la Matinal
de la Reempresa amb l’objectiu de propiciar, amb caràcter supramunicipal, el
contacte entre empreses cedents i persones reemprenedores.
3. Participar activament de les activitats de capacitació, formació i intercanvi
proposades per la Diputació de Barcelona.
4. Dinamitzar i captar oferta i demanda de les potencials persones cedents i
reemprenedores del seu territori.
5. Canalitzar oferta i demanda a través de les eines i instruments que es posen a
la seva disposició, a través dels materials i utilitzant els recursos informàtics
del CRM i web de Reempresa (Market place).
6. Incrementar les relacions amb els agents socioeconòmics locals i
supramunicipals, tals com patronals, associacions de comerciants, col·lectiu
de gestories, etc. amb l’objectiu de difondre, comunicar i captar potencials
empreses cedents i persones reemprenedores
7. Utilitzar, quan sigui menester, els mecanismes d’assistència tècnica previstos:
Help Desk i assistència als processos d’acompanyament.
Compromisos de la Diputació de Barcelona:
1.

Garantir que l’Ajuntament de Sant Celoni estigui informat sobre l’evolució
general del projecte.

2.

Fer el seguiment de les activitats realitzades.

3.

Posar a disposició de l’Ajuntament de Sant Celoni la capacitació i formació
necessària pel correcte desenvolupament de l’assessorament i
acompanyament en la transmissió empresarial entre empreses cedents i
persones reemprenedores.

4.

Proporcionar el material i elements de comunicació previstos, tals com
tríptics, roll up, plaques i guies pels usuaris.

5.

Col·laborar en la difusió dels actes i jornades realitzades per <l’ens local>
amb l’objectiu de difondre el programa i captar potencials empreses cedents i
persones reemprenedores.

6.

Proporcionar els mitjans d’acompanyament i assessorament previstos, tan
presencials com a distància: Help desk i assistència als processos
d’acompanyament.

7.

La Diputació de Barcelona es compromet a pagar les aportacions
econòmiques en els termes establerts en el present conveni i pels imports
resultants de l’aplicació dels mòduls, dins les seves disponibilitats
pressupostàries.

Novè. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI
El perceptor de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, s’obliga a
executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.
El beneficiari d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i
de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a
aportar tota la informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i
en relació a la subvenció concedida.
Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
El beneficiari haurà de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals.
El beneficiari s’obliga a adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de
transparència i, en particular, s’obliga a:
-

-

-

Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb
la normativa vigent.
Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de
conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement
que afectin, directa o indirectament, a la present subvenció i puguin
posar en risc l’interès públic.
Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena
de pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en
els termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.

Desè. COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES INGRESSOS
L’Ajuntament de Sant Celoni haurà de comunicar l’obtenció de qualsevol ingrés per les
activitats incloses en aquest conveni.
Les aportacions de la Diputació de Barcelona seran compatibles amb qualsevol altre
ingrés provinent d’altres administracions o ens públics o privats. No obstant això, seran
incompatibles amb qualsevol altra aportació de la pròpia Diputació de Barcelona.
Tanmateix, l’import total dels ingressos no podran superar el cost total de les activitats a
desenvolupar.

Onzè. CONFIDENCIALITAT
Totes les dades relacionades amb les persones reemprenedores i empreses participants
en la Reempresa i llur activitats seran tractades confidencialment per ambdues parts.

Dotzè. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Ambdues parts s’obliguen, en relació a totes les dades o informacions de caràcter
personal tractades al llarg del programa, a complir amb les prescripcions que es prevegin
a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en especial
el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de protecció de dades,
aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Tretzè. RESOLUCIÓ DEL CONVENI
Seran causes de resolució del present conveni, les següents:
-

Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.
Per la desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes
objectives.
Per mutu acord de les parts.
Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el
compliment de les seves previsions.
Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts
interessades.
Qualsevol altra determinada per la legislació vigent.

Catorzè. RÈGIM JURÍDIC
Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per les presents
clàusules, i en tot allò no previst en les mateixes per l’article 108 a 112 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de
Catalunya, així com pels articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Quinzè.- VIGÈNCIA

Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura i fins al 30 d’abril de 2020.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat en el lloc i data que s’assenyalen.

Sant Celoni,

Barcelona,

Per Ajuntament de Sant Celoni

Per Diputació de Barcelona

L’alcalde

El vicepresident 2n i president delegat de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local

Francesc Deulofeu i Fontanillas

Marc Castells i Berzosa

El secretari

La secretària delegada

Antoni Peralta Garcerá

Beatriz Espinàs Vijande

6. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DEL PROGRAMA MUNICIPAL D’ACTIVITAT FÍSICA
PER A GENT GRAN 2016-2017
(MATÈRIA DELEGADA DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PER LA QUAL COSA
LA SESSIÓ ÉS PUBLICA PER QUE FA AQUEST PUNT A L’ORDRE DEL DIA.)

A proposta del regidor d’Esports, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
Aprovar les tarifes mínimes corresponents en concepte de preu públic per programa municipal
d’activitat física per a gent gran 2016-2017:
-

15 € / trimestre en concepte d’inscripció al programa d’activitat física per a gent gran
per a 2 hores setmanals d’activitat.
21 € / trimestre en concepte d’inscripció al programa d’activitat física per a gent gran
per a 3 hores setmanals d’activitat.
30 € / trimestre en concepte d’inscripció al programa d’activitat física per a gent gran
per a 5 hores setmanals d’activitat.

Imputar aquest ingressos al concepte pressupostari 343 00 Activitats Àrea d’Esports.

7. APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A LES ACTIVITATS I TALLERS ORGANITZATS
PEL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 DEL CENTRE DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ DEL BAIX
MONTSENY
(MATÈRIA DELEGADA DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, PER LA QUAL COSA
LA SESSIÓ ÉS PUBLICA PER QUE FA AQUEST PUNT A L’ORDRE DEL DIA.)

A proposta de la regidora de Comunitat, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:

1.Aprovar els preus públics per a l’activitat del segon trimestre de 2016, amb les tarifes
relacionades a continuació:
RESTAURACIÓ I DECORACIÓ DE MOBLES
Horari: dimarts de 18h a 20h (12 sessions)
Ingressos (8 participants):
592,00€
Proposta de preu públic a aprovar:

74.00€

MANIPULACIÓ D’ALIMENTS
Horari: Dijous de 18 a 21h (2 sessions)
Ingressos (20 participants):
Proposta de preu públic a aprobar

371,00€
18.55€

MONITOR DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL
Horari: de dilluns a divendres de 17.30h a 21.30h (100 hores presencials i 50 virtuals)
Ingressos (20 participants) + 35€ per participant de la subvenció del Consell Comarcal:
4.180,00€
Proposta de preu públic a aprovar:
174.00€
CURS BÀSIC DE REVELAT I RETOC DE FOTOGRAFIA DIGITAL (PHOTOSHOP)
Horari: divendres de 19 a 21h (6 sessions)
Ingressos (8 participants):
619.00€
Proposta de preu públic a aprovar:

77.00€

INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES CATALANA
Horari: dimarts de 19h a 20.30h (10 sessions)
Ingressos (8 participants):
85.,00€
Proposta de preu públic a aprovar:

85.60€

ADOBE INDESING
Horari: divendres de 18 a 20h (6 sessions)
Ingressos (12 participants):
Proposta de preu públic a aprovar:

362.80€
45.35€

INTRODUCCIÓ A LA CUINA JAPONESA I TAILANDESA
Horari: dimarts 4 i 11 d’octubre de 18h a 19.30h (2 sessions)
Ingressos (12 participants):
Proposta de preu públic a aprovar:

385,20€
48.15€

CURS BÀSIC DE COCTELERIA
Horari: dimarts 22 de novembre de 18h a 19.30h)
Ingressos (12 participants):
Proposta de preu públic a aprovar:

195,20€
24.40€

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

L’alcalde
Francesc Deulofeu Fontanillas

Secretari municipal
Antoni Peralta Garcerá

