
 
 
 
 

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DEL DIA 4 DE JULIOL DE 2019 

 
 
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.: JGL2019/10 
Caràcter: ordinària 
Data:  4 de juliol de 2019 
Inici: 09:30 
Fi: 09:41 
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President: Raül García Ramírez   Junts x Cat 
 
Regidors/es:  Magalí Miracle Rigalós   ERC-AM 
  Anaïs Medina Terradas   Junts x Cat 
  Ernest Vilà Pladevall   Junts x Cat 
  Josep Mª Orra Pié   ERC-AM 
  Mª Àngels Bordetas Delgado  Junts x Cat 
    
Secretari:  Sergi Ribas Beltrán 
 
Ordre del dia: 
   

1. Donar compte de la Resolució d'Alcaldia de 17 de juny de 2019 de nomenament 
de membres de la Junta de Govern Local i de delegació d'atribucions de l'Alcalde 
en aquest òrgan. 
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 

 
2. Adjudicació, si escau, del contracte  per a la prestació del servei de prevenció i 

control de la legionel·losi en equipaments i instal·lacions municipals.   
 

3. Declaració de deserta la licitació dels Lots 1 i 4 de les obres de millora de 
l'itinerari "Ruta de la Tordera" al seu pas pel terme municipal de Sant Celoni.    
 

4. Aprovació, si escau, de la modificació del contracte del servei de neteja i gestió 
dels residus dels edificis municipals de Sant Celoni i la Batllòria.    
 

5. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball de les obres del projecte 
d'adequació de la part antiga del cementiri de la Batllòria, fase 2.   
 

6. Declaració, si escau, de l'extinció dels drets funeraris sobre el nínxol 841 de l'illa 
Q, del cementiri municipal de Sant Celoni, amb motiu de la renúncia de l'hereva 
del títol. 

 
7. Acordar la subscripció del conveni de la franja de protecció d'incendis forestals 

del barri del Turó del municipi de Sant Celoni. 



 
 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El President obre la sessió. 
 
1. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE 17 DE JUNY DE 2019 DE 
NOMENAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DE DELEGACIÓ 
D'ATRIBUCIONS DE L'ALCALDE EN AQUEST ÒRGAN. 
 
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada de la Resolució d'Alcaldia de 17 de juny de 
2019, que és la que és transcriu a continuació: 
 
" RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i delegació d’atribucions en aquest 
òrgan. 
 
Fets: 
 
El passat dia 26 de maig de 2019 van tenir lloc les Eleccions Locals per a la renovació de la 
totalitat dels membres de les Corporacions locals, convocades per Reial Decret 209/2019, d’1 
d’abril (publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 2 d’abril de 2019). 
 
El dissabte 15 de juny de 2019 va tenir lloc el Ple de constitució de la nova Corporació 
municipal sorgida arran dels resultats de les Eleccions Locals. 
 
Es fa necessari designar els regidors que han de composar la Junta de Govern Local, òrgan de 
preceptiva existència pel fet de tenir el municipi de Sant Celoni una població superior als cinc 
mil habitants, i en exercici de la potestat d’autoorganització que els articles 4.1.a) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 8.1.a) 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, reconeixen a aquesta Entitat. 
 
De conformitat amb els articles 20.1.b) i 23 de Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local i 54 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, en concordança amb altra legislació 
complementària, correspon a l’Alcaldia el nomenament dels membres que integraran la Junta 
de Govern Local i la delegació d’atribucions. 
 
Fonaments de Dret: 
 
- Articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
- Articles 48.1.b) i 54 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
- Articles 35, 52 i 53 del Reial Decret 2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
En conseqüència, RESOLC: 
 
1. Nomenar membres de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter 
resolutori, a la que, presidida per aquesta Alcaldia, s’hi integraran cinc regidors, nombre no 
superior al terç del nombre legal dels mateix, els regidors/regidores següents:  



 
 
 
 
Sra. Magalí Miracle Rigalós 
Sra. Anaïs Medina Terradas 
Sr. Ernest Vilà Pladevall 
Sr. Josep Orra Pié 
Sra. M. Àngels Bordetas Delgado 
 
2. De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, podran 
ser convocats a assistir a la Junta de Govern Local a efectes d’informació dels assumptes que 
es tractin un regidor representant de cadascun dels grups municipals que no hi tinguin cap 
membre. 
 
3. De conformitat amb els articles 21.3 i 23.2.b) de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de 
Règim local i 53.3 i 54.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, delegar en la Junta de Govern Local 
les següents atribucions de l’alcalde, que inclouen la resolució de recursos de reposició: 
 
CONTRACTACIÓ: 
 
a) Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de 
subministraments, de serveis, de concessió de serveis, contractes administratius especials i els 
contractes privats quan el seu valor estimat superi el que estableix la legislació de contractes 
del sector públic per als contractes menors en cada cas i no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost, ni, en qualsevol cas la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de 
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import 
acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat referits als recursos ordinaris 
del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
 
Dita delegació comprèn les facultats d’aprovar el plec de clàusules administratives particulars i 
de prescripcions tècniques particulars, l’expedient de contractació i la despesa, la facultat 
d’adjudicar el contracte i totes les altres facultats que la legislació atribueix a l’òrgan de 
contractació. 
 
En tot cas, resta exclosa de la delegació: 
 
- l’aprovació dels documents justificatius del compliment de les prestacions contractuals per 
part dels adjudicataris dels diferents contractes, com factures o certificacions, que 
corresponguin a l’Alcalde dins l’àmbit de les seves competències. 
 
- acceptació de la proposta d’adjudicació realitzada per la Mesa de Contractació. 
 
b) L’aprovació de projectes d’obres i de serveis quan l’Alcaldia sigui competent per a la seva 
contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost. 
 
PATRIMONI: 
 
 a) Les competències per a l’adjudicació de concessions sobre béns i l’adquisició de béns  
mmobles i drets subjectes a legislació patrimonial, tot això quan el seu pressupost base de 
licitació sigui superior a 50.000 € (IVA exclòs) i no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost de la Corporació ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del 
patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge i la quantia esmentades, a excepció dels 
declarats de valor històric o artístic que correspon al Ple de l’Ajuntament. 
 
Dita delegació comprèn les facultats d’aprovar el plec de clàusules administratives, la despesa, 
la facultat d’adjudicar el contracte patrimonial i totes les altres facultats que la legislació 
atribueix a l’òrgan competent. 
 



 
 
 
CONVENIS: 
 
a) L’aprovació dels convenis i protocols interadministratius, amb entitats públiques i privades, i 
persones particulars, sempre que la seva aprovació no sigui de competència plenària. 
 
PERSONAL: 
 
a) L’aprovació de les bases en tots els processos de selecció de llocs de treball de personal 
funcionari de carrera i personal laboral fix 
 
b) L’aprovació de l'oferta pública d'ocupació. 
 
URBANISME: 
 
a) L’aprovació dels projectes d'urbanització i de reparcel·lació 
b) L’aprovació de la totalitat dels instruments de gestió, àdhuc dels projectes d'expropiació i 
resta d'acords expropiatoris, sempre que la seva finalitat fos urbanística. Així mateix, l’adopció 
d’altres actes administratius en el camp de la gestió urbanística, com, a títol d’exemple, la 
determinació i modificació dels sistemes d’actuació, la delimitació i modificació de polígons i 
unitats d’actuació, la constitució d’entitats urbanístiques col·laboradores, aprovació de convenis 
urbanístics que tinguin per objecte la gestió urbanística, etc. 
c) Les aprovacions dels instruments de planejament no atribuïdes al ple. 
d) L’aprovació de la distribució de quotes urbanístiques. 
e) La resolució de les autoritzacions d’obres i usos provisionals. 
f) L’atorgament de llicències d’obres. 
 
5. Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits d’aquesta 
Delegació i no són susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan  
 
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d'aquesta delegació, es 
farà constar de forma expressa aquesta circumstància, mitjançant la inclusió, en la part de 
fonaments de dret del text següent: 
 
"L’adopció d'aquest acord es competència d'aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les 
delegacions acordades per l'Alcaldia, en resolució núm. de data……" 
 
6. Els acords que s’adoptin per delegació s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular 
de la competència originària i estaran dotats, per tant, d’executivitat i de presumpció de 
legitimitat. 
 
7. De conformitat amb el que disposa l'article 44.2 del Reglament d'Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals (RD. 2568/86), aquestes delegacions tindran efectes des 
del dia següent a l'adopció d'aquesta resolució, sens perjudici de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província i al Butlletí d’informació municipal, i seran de caràcter indefinit, sens 
perjudici de la potestat d'avocació per l'Alcaldia. 
 
8. Comunicar aquesta resolució a les regidores i els regidors afectats i publicar-la al Butlletí 
Oficial de la Província i al Butlletí d’informació municipal, en compliment del que disposa l’article 
44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
9. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es convoqui per 
donar compliment al que preveu l’article 38 del Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals." 
 
 
 



 
 
 
2.  ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ 
I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI EN EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. 
 
1. Adjudicar a Legiservice SL, amb CIF B-63.217.376, el contracte per a la prestació del servei 
de prevenció i control de la legionel·losi en equipaments i instal·lacions municipals, per la 
quantitat màxima de 20.768 €, IVA exclòs (preu del servei pels 2 anys de contracte), d’acord 
amb els preus unitaris que figuren a la seva oferta i segons la proposta tècnica presentada.  
 
2. Citar l’adjudicatari per a què en el màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de la notificació de 
l’adjudicació, formalitzi el corresponent contracte amb aquesta Administració. 
 
3. Disposar la despesa de 1.023,06 €, IVA inclòs, a favor de Legiservice SL amb CIF B-
63.217.376, per al pagament de la prestació corresponent als mesos de juliol a desembre de 
2019, a l’aplicació 05.311D0.27999 (Altres treballs realitzats per altres empreses i 
professionals) del pressupost de la Corporació per a 2019, quedant supeditada la disposició de 
la resta de la despesa (12.564,64 € per a l’any 2020 i 11.541,59 € per a l’any 2021, quantitats 
amb IVA inclòs) a l’existència de crèdit en els pressuposts corresponents. 
  
4. Notificar aquests acords als dos licitadors, amb indicació dels recursos que poden interposar. 
 
5. Publicar la present adjudicació en el perfil del contractant  de l’Ajuntament de Sant Celoni i 
comunicar la formalització del contracte al Registre Públic de Contractes per a l’oportuna 
inscripció.  
 
3. DECLARACIÓ DE DESERTA LA LICITACIÓ DELS LOTS 1 I 4 DE LES OBRES DE 
MILLORA DE L’ITINERARI “RUTA DE LA TORDERA” AL SEU PAS PEL TERME 
MUNICIPAL DE SANT CELONI. 

 
1. Declarar deserta la licitació dels lots 1 (Arranjament del tram “Sot de les granotes”) i 4 
(Enderroc de la passera del pont de Fuirosos) de les obres de millora de l’itinerari de la “Ruta 
de la Tordera”, atès que els quatre licitadors que optaven als contractes de cada un d’aquests 
lots no han presentat la documentació i la garantia definitiva que estableix la clàusula 20 del 
Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte, per la qual cosa s’ha 
d’entendre que han retirat les seves ofertes. 
 
2. Anul·lar l’autorització de la despesa corresponent als lots 1 i 4, amb els imports i amb càrrec 
a les aplicacions següents del pressupost municipal: 
 
Lot Actuació Import amb 

IVA 
Partida 

pressupostària 
1 Arranjament del tram “Sot de les granotes” 6.600,57 € 06.1533A.63107 
4 Enderroc de la passera del pont de 

Fuirosos 
5.106,30 € 06.459A0.63109 

 
4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA I 
GESTIÓ DELS RESIDUS DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE SANT CELONI I LA 
BATLLÒRIA. 
1. Aprovar la modificació del contracte per a la prestació del servei de neteja i gestió dels 
residus dels edificis municipals de Sant Celoni i la Batllòria declarat adjudicat a Lacera, 
Servicios y Mantenimiento SA. adjudicat a Lacera, Servicios y Mantenimiento, SA per resolució 
d’alcaldia de data 13 de març de 2017 i formalitzat el contracte en data 21 de març de 2017, a 
l’objecte de modificar la franja horària en què es presta el servei en l’edifici de Sax Sala d’acord 
amb l’informe del Tècnic d’Espai Públic d’aquest Ajuntament, de data 22 de maig de 2019, 
incrementant el seu import en un total de 3.080,18 € IVA inclòs (Base imposable 2.545,60 €, 
Import 21% IVA 534,58 €) anuals que correspon a passar de fer 2.352,5 hores diürnes a 
1.492.5 hores diürnes i 860 hores nocturnes. 



 
 
 
 
La modificació horària que es proposa suposa un increment econòmic mensual dels serveis de 
256,68 € IVA inclòs (Base imposable 212,13 €, Import 21% IVA 44,55 €). 
 
2. Disposar el reajustament de la garantia definitiva dipositada pel contractista, fixant-se la nova 
garantia a dipositar en 95,46 € addicionals, de conformitat amb el que disposa l’article 99.3 
TRLCSP. 
 
3. Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a formalitzar la present 
modificació conforme l’article 156.1 TRLCSP per expressa remissió de l’article 219.2 TRLCSP. 
 
4. Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius 
els acords precedents. 
 
5. Autoritzar i disposar la despesa de 1.796,77 € IVA inclòs amb càrrec a la partida 07. 
430C0.22700 Neteja i Acondicionament del Pressupost vigent. 
 
6. Notificar el present acord a l’empresa Lacera, Servicios y Mantenimiento, SA amb la 
corresponent instrucció dels recursos que contra aquest poden interposar-se. 
 
7. Publicar el present acord en el perfil del contractant d’acord amb l’article 13.1.e) de la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
5. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL DE LES OBRES DEL 
PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA PART ANTIGA DEL CEMENTIRI DE LA BATLLÒRIA, 
FASE 2. 
 
Primer- Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball de les obres del projecte d’adequació de 
la part antiga del cementiri de la Batllòria, fase 2, presentat pel contractista de les obres, 
l’empresa Construccions Deumal, SA. 
 
Segon- Notificar aquests acords a Construccions Deumal, SA, a Projectes i Direccions d’Obra 
Pública S.C.P, i a Enginyeria de l’Edificació i Project Management SLP. 
 
6. DECLARACIÓ DE L’EXTINCIÓ DELS DRETS FUNERARIS SOBRE EL NÍNXOL 841 DE 
L’ILLA Q DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE SANT CELONI AMB MOTIU DE LA RENÚNCIA 
DE L’HEREVA DEL TÍTOL. 
 
1. Declarar l’extinció dels drets funeraris sobre el nínxol 841 de l’illa Q del cementiri municipal 
de Sant Celoni, atesa la renúncia de la hereva de la concessió. 
 
2. Aprovar la valoració del referit nínxol, segons allò acordat per la Junta de Govern Local de 
01.12.2004, d’acord amb el següent detall: 
 

Taxa de concessió nínxol durant 50 anys:  930 € 
Data adquisició nínxol:     2016 
Anys transcorreguts:     3 
Depreciació:      6% 
Valor residual:      874,20 € 
Quantitat a abonar:     874,20 € 

 
3. Efectuar la devolució dels ingressos indeguts pels anys no subjectes als drets funeraris per 
import de 874,20 € (vuit cents setanta-quatre euros amb vint cèntims) amb càrrec al concepte 
pressupostari 32901 Cementiris. Ordenar i efectuar el pagament d’aquest import a la Sra. amb 
el benentès que per fer efectiu el pagament, la persona interessada haurà d’entregar a la 
Tresoreria local el full de dades del compte bancari on s’ha de fer el pagament: 
http://www.santceloni.cat/dadescreditor 

http://www.santceloni.cat/dadescreditor


 
 
 
 
4. Notificar aquest acord a la persona interessada i a Monserdà Sa, per al seu coneixement i 
als efectes oportuns, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
7. ACORDAR LA SUBSCRIPCIÓ DEL CONVENI DE LA FRANJA DE PROTECCIÓ 
D'INCENDIS FORESTALS DEL BARRI DEL TURÓ DEL MUNICIPI DE SANT CELONI. 
 
PRIMER. Acordar la subscripció d’un conveni amb els titulars de la finca amb codi cadastral 
6955409DG5165N0001TZ, afectada per l’execució de la franja perimetral de protecció 
d’incendis al barri del Turó de Sant Celoni, en el qual es documenta el reconeixement de la 
servitud forçosa establerta legalment d’acord amb les previsions de la Llei 5/2003 de mesures 
de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 
trama urbana i de les modificacions introduïdes per la Llei 2/2014.  
 
SEGON. Aprovar el text del conveni a subscriure amb els anteriors propietaris, que és el 
següent: 
 
<< CONVENI: FRANJA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS DEL BARRI DEL 

TURÓ DEL MUNICIPI DE SANT CELONI 
 

REUNITS: 
 
D’una part Sr. alcalde, de qui s’ometen les circumstàncies personals perquè compareix com 
Alcalde de l'Ajuntament de Sant Celoni, (en endavant l’Ajuntament) amb domicili a la Plaça de 
la Vila, núm. 1 i CIF P-0820100F, en el seu nom i representació, en ús de les atribucions de 
l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local i 53.1.a) del Decret 
Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, assistit del Secretari municipal, que dóna fe de l’acte. 
 
D’altra part: 
 

- la senyora major d’edat, amb domicili a efectes de notificació.   
- el senyor major d’edat, amb domicili a efectes de notificació.  
- el senyor major d’edat, amb domicili a efectes de notificació.  
- el senyor major d’edat, amb domicili a efectes de notificació.  
- el senyor major d’edat, amb domicili a efectes de notificació.   
- el senyor major d’edat, amb domicili a efectes de notificació.   

 
(d’ara endavant, la propietat) són propietaris de la finca anomenada Bosc d’en Gurri inscrita al 
Registre de la Propietat de Sant Celoni.  
 
Els compareixents declaren tenir la capacitat legal suficient per subscriure el present document, 
i, en aquests mèrits, 
 
MANIFESTEN: 
 
I.- La Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana (DOGC de 8.5.2003) estableix que els ajuntaments 
han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions afectades per, entre 
d’altres, l’obligació d’assegurar l’existència d’una franja de vint-i-cinc metres d’amplada al 
voltant, lliures de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida. Aquestes mesures 
contemplades en dita Llei s’han desplegat mitjançant el Decret 123/2005, de 14 de juny, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata 
amb la trama urbana. (DOG 16.6.2005). La Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic, en l’art. 179, modifica l’esmentada Llei 5/2003 en 
el sentit que obliga també als nuclis urbans i urbanitzacions amb continuïtat amb trama urbana 
a executar i mantenir franges de protecció. 



 
 
 
 
II.- El Ple municipal, en sessió ordinària del dia 26/07/2018, va aprovar el “Text refós del pla 
director de franges perimetrals de baixa combustibilitat” en compliment de l’art. 179 de la Llei 
2/2014, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic, que modifica la Llei 
5/2003 en relació a la delimitació i execució de franges de protecció dels nuclis de població. En 
aquest document es delimiten les franges de protecció perimetral del municipi i es planifica la 
seva execució i manteniment. 
 
III.- La franja de protecció de 25 metres d’amplada al voltant del barri del Turó afecta, entre 
d’altres, la finca esmentada, que el compareixent declara en la qualitat en què actua, que és de 
la seva propietat. 
 
IV.- L’article 6 de la Llei 5/2003 i l’article 6 del Decret 123/2005 determinen que en els terrenys 
inclosos en la franja exterior de protecció (de 25 metres d’amplada) s’hi estableix una servitud 
forçosa per accedir a aquesta i per efectuar els treballs de neteja necessaris. 
 
V.- D’acord amb el que estableix l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa, l’Administració i el 
particular a qui es refereixi l’expropiació poden convenir l’adquisició dels béns i drets objecte 
d’aquells lliurement i per mutu acord. 
 
Per tal de donar compliment a la normativa esmentada, els compareixents acorden els 
següents 
 
PACTES: 
 
PRIMER.- La propietat CONVÉ amb l’Ajuntament de Sant Celoni, la constitució a favor seu 
d’una servitud per a la realització de treballs de neteja de la franja perimetral de protecció 
contra incendis al barri del Turó fins i tant no es modifiqui el seu ús actual, en una superfície de 
1.199,14 m2 al llarg de la finca amb núm. de referència cadastral 6955409DG5165N0001TZ, 
grafiada a en el plànol que s’acompanya, signat per totes les parts. 
 
El dret de servitud sobre els 1.199,14 m2 al llarg de la finca mencionada en el paràgraf anterior, 
consisteix i comprèn: 
 

1) La realització dels treballs de neteja de la vegetació en la franja de protecció d’acord amb 
els paràmetres contemplats en l’Annex 2 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de 
mesures de prevenció dels incendis forestal. 

2) L’accés i entrada a aquesta franja perimetral de protecció objecte de la servitud d’accés 
al personal i maquinària autoritzat per l’Ajuntament de Sant Celoni.  

3) La durada d’aquests treballs de neteja de la vegetació serà pel termini estrictament 
necessari per a la realització dels treballs d’obertura de la franja i posterior neteja i/o 
manteniment periòdic. 

4) L’obligació de l’Ajuntament de Sant Celoni de comunicar per escrit, cada vegada que es 
faci el manteniment, al propietari amb una antel·lació mínima de 15 dies, la data d’inici i 
finalització dels treballs en la franja de la finca de la seva propietat, objecte de la servitud, 
i la persona o persones autoritzades per executar aquets treballs. En tot cas, aquests 
treballs es faran pels punts menys perjudicials a la vegada que pels punts més 
convenients per a la finalitat de la Llei i d’acord amb el pla de prevenció d’incendis. 

5) Els treballs indicats no aniran, en cap cas, a càrrec dels propietaris.  
 
SEGON.- Atesa la qualificació urbanística actual com a sòl urbanitzable, l’Ajuntament de Sant 
Celoni considera que aquesta finca no és susceptible de ser rendibilitzada des del punt de vista 
forestal, per la qual cosa el cost d’indemnització, servitud o aprofitament es valora en 0,00 €. 
Per tant, no hi ha motiu per satisfer als propietaris actuals les indemnitzacions que preveu la 
normativa de prevenció d’incendis. 
 



 
 
 
TERCER.- Els honoraris notarials, registrals i impostos i tota mena de despeses que s'originin 
com a conseqüència de la constitució/cancel·lació de la servitud d’accés i/o de pas objecte 
d’aquest conveni seran a càrrec de l'Ajuntament de Sant Celoni. 
 
QUART.- Per resoldre els conflictes que sorgeixin en la interpretació i aplicació d’aquest 
conveni, es farà de mutu acord, i si això no fos possible les parts se sotmetran a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord als propietaris interessats amb la corresponent instrucció 
dels recursos que contra aquest poden interposar-se. 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
Alcalde                                                                             Secretari 
Raül Garcia Ramírez     Sergi Ribas Beltrán    
 
 


	7. Publicar el present acord en el perfil del contractant d’acord amb l’article 13.1.e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

