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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL 

DEL DIA 9 DE GENER DE 2014 
 

 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 1/2014 
Caràcter: ordinària 
Data: 9 de gener de 2014 
Inici: 20:05 hores 
Fi: 20:30 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President:           Joan Castaño Augé  PSC 
Regidors/es:           Magalí Miracle Rigalós PSC 
           Julia de la Encarnación Gómez  PSC 
           Maria Isabel Coll Roig PSC 
  
 
Excusen la seva assistència:      Jaume Tardy Martorell PSC  
                      Josep Capote Martín PSC  
 
Secretari municipal:         Ramon Oriol Grau     
Interventor :    Joan Muntal Tarragó  
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
     
   Dolors lechuga García   CiU 

Gerard Masferrer Marfil    CUP 
  
          
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.  

2. Donar compte d’una llicència de divisió horitzontal. 

3. Donar compte d'una llicència  d’obres majors 

4. Aprovació inicial del projecte d’ampliació del cementiri municipal de Sant Celoni amb la 
construcció de 110 nínxols i 72 columbaris.  

5. Aprovació de l’expedient de contractació per a l’adquisició d’un vehicle elèctric per a la 
brigada municipal. 

6. Aprovació de la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de recollida, acolliment i 
assistència d’animals de companyia abandonats, perduts p ensalvatgits al municipi de Sant 
Celoni. 
 
 

Desenvolupament de la sessió: 
 
El president obre la sessió. 
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1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern local si han de formular alguna 
observació a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, el qual s’ha distribuït per correu 
electrònic. Al no formular-se cap reparament, s’acorda per unanimitat l’aprovació de la referida 
acta. 

 
2. DONAR COMPTE D’UNA LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZON TAL  
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les llicències de divisió horitzontal atorgades per 
l'Alcaldia. 
 
L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local d’una llicència de divisió horitzontal i 
innecessarietat atorgada des de l’última sessió: 

 
 

Data 
 

Exp. 
 

Adreça 
 

Concepte 

12/12/13 
 

I-33/13 
 

Plaça del bestiar, 1 
Llicència de divisió horitzontal de la finca 

situada a la Plaça del Bestiar, 1 

 
3. DONAR COMPTE DE LLICÈNCIES D’OBRES MAJORS 

 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les llicències de parcel·lació atorgades per 
l'Alcaldia. 
 
L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local d’una llicència d’obres major. 

 
 

Data 
 

Exp. 
 

Adreça 
 

Concepte 

19/12/13 
 

OM-21/13 
 

Av. Verge del Puig, 
34 

 
Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 

 
 
4. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL C EMENTIRI MUNICIPAL DE 
SANT CELONI AMB LA CONSTRUCCIÓ DE 110 NÍNXOLS I 72 COLUMBARIS 

 
1- S’ha redactat per part de tècnic municipal un projecte que contempla la ampliació del 
cementiri municipal de Sant Celoni amb la construcció d’una illa de nínxols de 110 unitats 
d’enterrament i 72 columbaris restes com a continuació de la primera fase d’ampliació 
executada l’any 1988. 
 
2- Els nínxols s’adossaran al mur del cementiri antic i a continuació de l’illa existent dintre del 
recinte. Aquests s’executaran amb elements prefabricats de formigó armat homologats pel 
Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Els columbaris tindran unes mides on es podran col·locar reduccions dels nínxols existents i 
també permetrà dipositar vàries urnes cineràries. 
 
El pressupost total del projecte és de 133.726,97 €, IVA inclòs. 
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3- En base als articles 42 i 43 del decret 297/1997 de 25 de novembre, pel que s’aprova el 
reglament de policia sanitària mortuòria, l’arquitecte municipal ha emès informe on consta 
que l’emplaçament del cementiri és el previst en el planejament vigent. 
 
Atès que l’article 118 de la normativa urbanística del pla general d’ordenació urbana vigent 
assenyala específicament l’ús de cementiri de titularitat pública i l’article 120 estableix que el 
destí del sòl qualificat com a sistema d’equipaments es determina per l’ús específic que fixa 
el pla general o en defecte d’aquest per l’ús existent. 
 
El tècnic municipal indica que s’ha de sol·licitar envers l’aprovació del projecte l’emissió 
d’informe sanitari vinculant als Serveis Territorials de Salut a Barcelona del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 41 del Decret 297/1997 de 25 de novembre, pel que s’aprova el reglament de policia 
sanitària mortuòria, s’entén per ampliació de cementiri tota modificació que comporti augment 
de la seva superfície o increment del número total de nínxols autoritzats. 
 
Atès que segons la Llei 5/1990 de 9 de juliol d’ordenació sanitària de Catalunya i el Decret 
297/1997 de 25 de novembre, pel que s’aprova el reglament de policia sanitària mortuòria les 
facultats administratives en matèria de policia sanitària mortuòria correspon al Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa segons l’article 43.3 del reglament 
és necessari que la Delegació Territorial del Departament de Salut emeti informe sanitari 
vinculant sobre el projecte. 
 
Atès que segons l’article 44 del reglament de policia sanitària mortuòria els expedients 
d’ampliació de cementiris han de ser instruïts per l’òrgan municipal competent de conformitat 
amb la normativa de règim local aplicable. 
 
El referit projecte tècnic té la consideració d’obres ordinàries i li és d’aplicació 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 i 9.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès que l’article 66.3 j) del mateix text legal i a l’article 25.2 j) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de 
bases de règim local atribueixen al municipi competències pròpies dels cementiris. 
 
Atès allò assenyalat a l’article 235 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 respecte als projectes d’obres. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer.  Aprovar inicialment el projecte d’ampliació del cementiri municipal de Sant Celoni 
amb la construcció de 110 nínxols i 72 columbaris al cementiri municipal a Sant Celoni, amb 
un pressupost de 133.726,97 €, IVA inclòs. 
 
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.  
 
Tercer.  Sol·licitar l’informe sanitari vinculant sobre el projecte als Serveis Territorials de Salut 
a Barcelona del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
5. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L ’ADQUISICIÓ D’UN 
VEHICLE ELÈCTRIC PER A LA BRIGADA MUNICIPAL 
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Des de l’Àrea municipal de Territori (àmbit d’Espai Públic) s’ha proposat l’adquisició d’un nou 
vehicle per a la brigada municipal d’obres, que substitueixi l’actual furgoneta Nissan Vanette, 
que es troba en un estat de deteriorament significatiu. 
 
D’acord amb els compromisos adquirits per l’Ajuntament de Sant Celoni amb l’adhesió, l’any 
2008, al Pacte d’alcaldes i alcaldesses promogut per la Comissió Europea en la lluita contra 
el canvi climàtic, aquesta substitució hauria de ser per un nou vehicle elèctric o híbrid, més 
eficient i amb un nivell menor d’emissions a l’atmosfera. 
 
La tècnica de Sostenibilitat ha redactat un Plec de prescripcions tècniques indicant les 
característiques específiques que ha de tenir el nou vehicle, que es proposa elèctric, per 
atendre adequadament les demandes de la brigada d’obres.  
 
Atesa la necessitat de substituir l’actual furgoneta Nissan Vanette, l’estat de la qual pot 
representar un risc per a la integritat física dels seus conductors, l’Alcaldia ha disposat l’inici 
d’un expedient administratiu per a l’adquisició d’un vehicle elèctric destinat a la brigada 
municipal d’obres, amb les característiques que s’indiquin al Plec de prescripcions tècniques 
redactat a l’efecte. 
 
La Intervenció de fons ha emès informe en el sentit que existeix finançament per subvenir les 
despeses d'aquest contracte.  
 
D’acord amb l’article 9 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, són contractes 
de subministrament els que tenen per objecte l’adquisició, l’arrendament financer o 
l’arrendament (amb opció de compra o sense) de productes o béns mobles. L’adquisició d’un 
vehicle elèctric s’adequa a la definició d’aquest tipus de contracte. 
 
Segons informe del secretari municipal, atès el valor estimat del contracte, el procediment 
aplicable és el negociat sense publicitat, havent-se de demanar un mínim de 3 ofertes, i 
correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació de l’expedient de contractació i la posterior 
adjudicació del contracte.  
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
  
1. Aprovar l’expedient per a la contractació del subministrament d’un vehicle elèctric per a la 
brigada municipal d’obres, expedient que inclou el Plec de clàusules administratives 
particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir l’adquisició del vehicle.  
  
2. Iniciar la licitació del contracte pel procediment negociat sense publicitat, amb sol·licitud 
d’un mínim de tres ofertes. 
 
 

6. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE RECOLLIDA, ACOLLIMENT I ASSISTÈNCIA D’ANI MALS DE COMPANYIA 
ABANDONATS, PERDUTS O ENSALVATGITS AL MUNICIPI DE S ANT CELONI.  

 

D’acord amb el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de protecció dels animals, correspon als Ajuntaments la prestació del servei de recollida, 
acolliment i assistència dels animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits, així 
com el control dels animals salvatges urbans.   
 
La mateixa norma determina que els Ajuntaments poden concertar amb empreses externes 
l’execució d’aquest servei, sens perjudici de llur responsabilitat en el compliment de la 
normativa aplicable. 
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Prèvia tramitació del corresponent expedient administratiu, en data 8 de gener de 2013 es va 
declarar adjudicat a la mercantil Can Clarens SL el contracte per a la prestació del servei de 
recollida, acolliment i assistència d’animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits 
al municipi de Sant Celoni, d’acord amb el quadre de preus que figura a la seva oferta i que té 
caràcter contractual. 
 
En data 9 de gener de 2013 es va signar el contracte administratiu entre l’Ajuntament de Sant 
Celoni i Can Clarens SL per a la prestació del referit servei, amb una durada d’1 any i amb 
efectes des de l’1 de gener de 2013. 
 
D’acord amb la clàusula 6 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del 
contracte, el termini de prestació del servei es podrà prorrogar per un altre any, prèvia 
conformitat de les dues parts. 
 
En data 20 de desembre de 2013 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni un escrit del Sr. 
Lluís Monné Dueñas, administrador de Can Clarens SL, manifestant la voluntat de la societat 
de prorrogar el contracte. 
 
El tècnic d’Espai Públic ha informat favorablement la referida pròrroga, atesa la necessitat de 
continuar prestant el servei i vist que Can Clarens SL està executant el contracte de manera 
satisfactòria. 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Prorrogar per un any més el contracte signat en data 9 de gener de 2013 amb Can Clarens 
SL per a la prestació del servei de recollida, acolliment i assistència d’animals de companyia 
abandonats, perduts o ensalvatgits al municipi de Sant Celoni, tal com preveu la clàusula 6 
del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte. 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
 
A continuació el Sr. President informa que hi ha un tema que no estava contemplat a l’ordre 
del dia, però que cal sotmetre a consideració de la Junta de Govern local per la via 
d’urgència. Els regidors declaren la urgència per unanimitat i entren a debatre el punt 
següent: 
 
INTERPOSICIÓ D’ACCIONS CONTRA LA REVOCACIÓ PARCIAL DE COFINANÇAMENT 
FEDER 
 
Mitjançant la plataforma EaCat s’ha notificat a aquest Ajuntament el 12.11.2013 la Resolució 
de 31 d’octubre de 2013 del Director General d’Administració Local Sr. Jordi Souto Andrés 
d’inici de l’expedient de revocació parcial de l’ajut de cofinançament FEDER corresponent a 
30.103,98 euros de cofinançament FEDER atorgat a l’Ajuntament de Sant Celoni d’acord 
amb la descertificació de 60.207,97 euros de la despesa elegible per haver incorregut en 
criteris incorrectes d’adjudicació en la contractació en la gestió de l’actuació finançada amb 
fons FEDER, notificada,  
 
Així mateix s’ha notificat a aquest Ajuntament el 19.12.2013 la Resolució de 13.12.2013 del 
Director General d’Administració Local Sr. Jordi Souto Andrés de revocació parcial de l’ajut 
atorgat a l’Ajuntament de Sant Celoni pel projecte “Adquisició i rehabilitació d’una part de la 
força de Sant Celoni” per import de 60.207,97 euros,  
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En les notificacions s’indica que son susceptibles de recurs contenciós administratiu en el 
termini de dos mesos o del requeriment previ al recurs contenciós administratiu previst a 
l’article 44 de la LRJCA 
 
La Junta de Govern Local de 26.9.2007 va adjudicar el contracte corresponent a aquesta 
actuació. 
  
Aquesta actuació va ser objecte dels controls de verificació per part de la Generalitat de 
Catalunya juntament amb d’altres actuacions, d’acord amb  la qual no es va proposar cap 
correcció financera. La revocació parcial de l’ajut va directament en contra de l’acte que 
reconeix que no ha tingut conseqüències econòmiques, tal com consta en l’escrit de 
17.9.2008 del Cap de Secció dels Fons Estructurals (registre de sortida de la Generalitat 
núm. 01258/16085/2008 de 19.9.2008) dirigit a aquest Ajuntament. 
 
Atès que es tracta d’un procediment finalitzat fa més de quatre anys,  
 
Vist l’informe de secretaria emès al respecte, 
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Interposar requeriment previ al recurs contenciós administratiu contra dites resolucions de 
31.10.2013 i de 13.12.2013 del Director General d’Administració Local, i demanar com a 
mesura cautelar la suspensió de l’executivitat de l’exigència que s’hagi de fer efectiva la 
revocació de l’ajut per import de 60.207,97 euros d’acord amb el document de liquidació que 
serà tramés. 
 
2. Pel cas que no s’estimi el requeriment previ, interposar recurs contenciós administratiu 
contra dits actes designant per a la defensa de l’Ajuntament de Sant Celoni el lletrat Sr. 
Ramon Verdaguer i Pous i per a la representació els procuradors que figuren en l’escriptura 
de poder per a plets atorgada el 12.5.2008 davant la notaria de Sant Celoni Elena Turiel 
Ibañez, número 430 del seu protocol. 
 
3. Facultar el Sr. Alcalde tant àmpliament com en Dret sigui procedent per a l’adopció dels 
acords necessaris per a la efectivitat i execució d'aquest acord. 
 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
L’alcalde                                             Secretari municipal 
Joan Castaño Augé      Ramon Oriol Grau 


