
 
 

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DEL DIA 27 DE FEBRER DE 2020  

 
 
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.: JGL2020/4 
Caràcter: ordinària 
Data:  27 de febrer de 2020 
Inici: 09:30 
Fi: 09:40  
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
Presidenta accidental: Magalí Miracle Rigalós   ERC-AM 
 
Regidors/es:  Anaïs Medina Terradas   Junts x Cat 
   Ernest Vilà Pladevall   Junts x Cat    
        (s'absenta a l'inici   
        del primer punt    
        i torna a la    
        finalització de    
        la sessió) 
   Josep Mª Orra Pié   ERC-AM 
   Mª Àngels Bordetas Delgado  Junts x Cat 
    
Secretari accidental: Albert Puig Tous   
 
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 13.02.2020.    
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 
 

2. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada amb motiu del contracte per a la 
prestació del servei d'escampada de sal amb mitjans mecànics a les vies públiques de 
Sant Celoni, en situació d'emergència per neu o glaç.  
 

3. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per la mercantil Arcadi Pla SA, amb 
motiu de l'adjudicació del contracte d'obres d'ampliació del local d'entitats ubicat al recinte 
Moncanut. 
 

4. Aprovació, si escau, de la segona pròrroga del contracte amb Lacera, Servicios y 
mantenimiento SA, per a la prestació del servei de neteja i gestió dels residus dels edificis 
municipals. 
 

5. Concessió de llicència urbanística relatiu a la sol·licitud d'obres majors per reforma i 
ampliació d'habitatge unifamiliar situat al Passeig del Cementiri, núm. 7 de Sant Celoni. 
Expedient OM-47/19 (2019/6802). 
 



 
6. Concessió de llicència urbanística relatiu a la sol·licitud d'obres per rehabilitar coberta i 

façanes de l'edifici situat a la Plaça del Bestiar, núm. 26 de Sant Celoni. Expedient OM-
42/19 (2019/6510). 
 

7. Concessió de llicència urbanística relatiu a la sol·licitud d'obres d'ampliació i reforma 
interior i coberta d'edifici existent al carrer Palautordera, núm. 15-17, de Sant Celoni. 
Expedient OM-45/19 (2019/6794). 
 

8. Concessió de llicència urbanística relatiu a la sol·licitud d'obres per a la reforma interior de 
l'habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Menéndez Pelayo, núm. 66 bis, de la 
urbanització Royal Park, d'aquest terme municipal. Expedient OM-39/19 (2019/6201). 
 

9. Concessió de llicència urbanística relatiu a la sol·licitud d'obres per reforma i ampliació 
d'habitatge situat a la Plaça dels Estudis, núm. 5 de Sant Celoni. Expedient OM-35/19 
(2019/5620). 
 

10. Concessió de llicència urbanística relatiu a la sol·licitud d'obres per a la construcció de 6 
habitatges unifamiliars aparellats al carrer Marinada, parcel·les C-1, C-2 i C-3 del sector 
Pla de Palau, P-3 de Sant Celoni. Expedient OM-46/19 (2019/6800). 

 
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 13.02.2020. 
 
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 del dia 13.02.2020. Al no formular-se cap 
reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.  
 
2.  RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA AMB MOTIU DEL CONTRACTE 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCAMPADA DE SAL AMB MITJANS MECÀNICS A 
LES VIES PÚBLIQUES DE SANT CELONI, EN SITUACIONS D’EMERGÈNCIA PER NEU O 
GLAÇ. 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 190 €, dipositada en metàl·lic pel Sr.  amb NIF 
53.127.099-C, amb motiu del contracte signat en data 01.12.2016 amb l’Ajuntament de Sant 
Celoni, per a la prestació del servei d’escampada de sal amb mitjans mecànics a les vies 
públiques de Sant Celoni, en situacions d’emergència per neu o glaç. 
 
2. Notificar aquest acord a l’interessat, amb expressió dels recursos a què tingui dret, amb el 
benentès que per fer efectiva la devolució haurà de lliurar a la Tresoreria municipal el full de 
dades del compte bancari on s’ha de fer el retorn, segons model conformat per l’entitat 
bancària (http://www.santceloni.cat/dadescreditor). 
 
3. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER LA MERCANTIL ARCADI 
PLA SA, AMB MOTIU DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES D’AMPLIACIÓ 
DEL LOCAL D’ENTITATS UBICAT AL RECINTE MONCANUT. 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 2.666,71 €, dipositada en forma d’aval bancari per 
Arcadi Pla SA, amb CIF número A-17.022.344, amb motiu del contracte signat en data 
04.05.2017amb l’Ajuntament de Sant Celoni, per a l’execució de les obres d’ampliació del local 
d’entitats ubicat al recinte Moncanut. 
 
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret, amb el 
benentès que per fer efectiva la devolució haurà de retornar a la Tresoreria municipal el rebut de 
pagament original de l’esmentada garantia. 
 

http://www.santceloni.cat/dadescreditor


 
4. APROVACIÓ DE LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE AMB LACERA, 
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, SA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA I 
GESTIÓ DELS RESIDUS DELS EDIFICIS MUNICIPALS. 
 
1. Prorrogar per una segona anualitat el contracte signat en data 21.03.2017 amb Lacera, 
Servicios y Mantenimiento, SA, amb CIF A-33.123.498, per a la prestació del servei de neteja 
de les dependències municipals i gestió dels seus residus, tal com preveu la clàusula 8 del Plec 
de clàusules administratives particulars regulador del contracte. La pròrroga tindrà efectes des 
del dia 01.04.2020 i fins al 31.03.2021, essent la despesa prevista de 488.073,14 € anuals, IVA 
inclòs.  
 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 366.054,85 €, IVA inclòs, a les següents partides del 
pressupost municipal prorrogat per a l’exercici de 2020, quedant supeditada la resta de la 
despesa, 122.018,28 €, IVA inclòs, a l’existència de crèdit en el pressupost municipal de 2021, 
també amb el següent desglòs:  
 

Orgànica Programa Econòmica  Import, 
 IVA inclòs  

 Import AD 2020 
IVA inclòs (9 

mesos)  

 Import AD 2021 
 IVA inclòs (3 mesos)  

07 3321A 22700 
               

26.574,54    
                   

19.930,90    
                      6.643,63    

01 920R0 22700 
                    

901,51    
                         

676,13                             225,38    

01 920E0 22700                  
7.676,05    

                      
5.757,04    

                      1.919,01    

04 231L0 22700 
               

20.179,94                     15.134,95                          5.044,98    

04 311K0 22700                  
4.160,81    

                      
3.120,61    

                      1.040,20    

01 920A0 22700 
                    

901,51    
                         

676,13                             225,38    

07 3321A 22700                     
208,04    

                         
156,03    

                            
52,01    

01 920D0 22700 
                 

1.803,02    
                      

1.352,26                             450,75    

06 491B0 22700                 
5.487,22    

                      
4.115,41    

                      1.371,80    

07 334E0 22700 
                 

2.600,51    
                      

1.950,38                             650,13    

05 150A0 22700               
11.124,88    

                      
8.343,66    

                      2.781,22    

01 925A0 22700 
              

12.517,11    
                      

9.387,83                          3.129,28    

07 330B0 22700            9.209,02                       
6.906,77    

                      2.302,26    

08 132A0 22700 
               

15.325,66    
                   

11.494,24                          3.831,41    

08 135A0 22700                  
3.467,34    

                      
2.600,51    

                         866,84    

01 920P0 22700 
                    

849,50    
                         

637,12    
                         212,37    

06 430C0 22700               
44.768,36    

                   
33.576,27    

                   11.192,09    

07 326C0 22700 
               

12.519,16    
                      

9.389,37    
                      3.129,79    

07 334F0 22700 
                

6.067,85    
                      

4.550,89                          1.516,96    



 
07 323C0 22700 

               
61.647,44    

                   
46.235,58                       15.411,86    

07 323F0 22700                
41.122,69    

                   
30.842,02    

                   10.280,67    

07 323E0 22700 
               

91.191,13    
                   

68.393,35                       22.797,78    

01 920N0 22700                     
832,16    

                         
624,12    

                         208,04    

07 924D0 22700 
                 

6.657,30    
                      

4.992,97                          1.664,32    

01 920U0 22700               
13.492,95    

                   
10.119,71    

                      3.373,24    

07 342E0 22700 
                    

901,51    
                         

676,13    
                         225,38    

07 323D0 22700               
52.386,26    

                   
39.289,70    

                   13.096,57    

04 231C0 22700 
                 

7.489,46    
                      

5.617,10    
                      1.872,37    

04 231A0 22700                  
7.905,54    

                      
5.929,16    

                      1.976,39    

05 150B0 22700 
                 

5.270,36    
                      

3.952,77    
                      1.317,59    

06 432A0 22700 
                 

1.803,02    
                      

1.352,26                             450,75    

04 1722D 22700 
                    

901,51    
                         

676,13    
                         225,38    

05 450B0 22700 
                 

1.226,79    
                         

920,09                             306,70    

01 920S0 22700                  
4.056,79    

                      
3.042,59    

                      1.014,20    

07 334P0 22700 
                    

312,06    
                         

234,05    
                            

78,02    

07 450B0 22700                  
2.600,51    

                      
1.950,38    

                         650,13    

07 342D0 22700 
                   

126,50    
                            

94,87    
                            

31,62    

05 450B0 22700                 
1.807,12    

                      
1.355,34    

                         451,78    

      
             

488.073,14    
                 

366.054,85                     122.018,28    

 
3. Notificar aquests acords a Lacera, Servicios y Mantenimiento, SA per al seu coneixement i 
als oportuns efectes, i comunicar-ho al Registre públic de contractes de Catalunya. 
 
5. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A LA SOL·LICITUD D'OBRES 
MAJORS PER REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR SITUAT AL PASSEIG 
DEL CEMENTIRI, NÚM. 7 DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-47/19 (2019/6802). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar situat al 
Passeig del Cementiri, núm. 7, de Sant Celoni, salvant el dret de propietat i sense perjudici de 
tercers, sota les condicions següents: 
 

- Condicions administratives: 
 

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. 
 

2n.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència 
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
3r.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions provisionals de l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i de la Taxa per concessió de llicències urbanístiques les 
aprovarà i notificarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en virtut 
dels acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni en 
dates 30 d'octubre i 27 de desembre de 2007. 
 
4t.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi 
hagi lloc. 
 
6. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A LA SOL·LICITUD D'OBRES PER 
REHABILITAR COBERTA I FAÇANES DE L'EDIFICI SITUAT A LA PLAÇA DEL BESTIAR, 
NÚM. 26 DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-42/19 (2019/6510). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per rehabilitar coberta i façanes de l’edifici situat a la 
Plaça del Bestiar, núm. 26, de Sant Celoni, salvant el dret de propietat i sense perjudici de 
tercers, sota les condicions següents: 
 

- Condicions administratives: 
 

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. 
 

2n.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència 
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
3r.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions provisionals de l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i de la Taxa per concessió de llicències urbanístiques les 
aprovarà i notificarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en virtut 
dels acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni en 
dates 30 d'octubre i 27 de desembre de 2007. 
 
4t.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi 
hagi lloc. 
 
 7. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A LA SOL·LICITUD D'OBRES 
D'AMPLIACIÓ I REFORMA INTERIOR I COBERTA D'EDIFICI EXISTENT AL CARRER 
PALAUTORDERA, NÚM. 15-17, DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-45/19 (2019/6794).   
 
1r.- Concedir a Celomovil SA. llicència municipal d’obres per ampliació i reforma interior i 
coberta d’edifici existent al carrer Palautordera, núm. 15-17, de Sant Celoni, salvant el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers, sota les condicions següents: 
 

- Condicions administratives: 
 

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. 
 

2n.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència 
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
3r.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions provisionals de l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i de la Taxa per concessió de llicències urbanístiques les 
aprovarà i notificarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en virtut 
dels acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni en 
dates 30 d'octubre i 27 de desembre de 2007. 
 
4t.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi 
hagi lloc. 
 
8. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A LA SOL·LICITUD D'OBRES PER 
A LA REFORMA INTERIOR DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT SITUAT AL CARRER 
MENÉNDEZ PELAYO, NÚM. 66, BIS, DE LA URBANITZACIÓ ROYAL PARK, D'AQUEST 
TERME MUNICIPAL.  EXPEDIENT OM-39/19 (2019/6201). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per reforma interior de l’habitatge unifamiliar aïllat 
situat al carrer Menéndez Pelayo, núm. 66 bis de la urbanització Royal Park, d’aquest terme 
municipal, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, sota les condicions següents: 
 

- Condicions administratives: 
 

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. 
 

2n.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència 
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
3r.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions provisionals de l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i de la Taxa per concessió de llicències urbanístiques les 
aprovarà i notificarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en virtut 
dels acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni en 
dates 30 d'octubre i 27 de desembre de 2007. 
 
4t.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi 
hagi lloc. 
 
9.CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A LA SOL·LICITUD D'OBRES PER 
REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE SITUAT A LA PLAÇA DELS ESTUDIS, NÚM. 5 DE 
SANT CELONI. EXPEDIENT OM-35/19 (2019/5620). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per reforma i ampliació d’habitatge situat a la Plaça 
dels Estudis, núm. 5, de Sant Celoni, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, 
sota les condicions següents: 
 

- Condicions administratives: 
 

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 específiques: 
 
1. Previ a l’inici de les obres, caldrà aportar per via telemàtica text refós del projecte 

d’execució degudament visat incorporant a nivell escrit i gràfic les esmenes. 
 

2. Els treballs que s’autoritzen no inclouen moviments de terres ni altres actuacions que 
puguin afectar el subsòl de la finca, com podrien ser elements de fonamentació o 
instal·lacions. 

 
2n.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència 
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
3r.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions provisionals de l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i de la Taxa per concessió de llicències urbanístiques les 
aprovarà i notificarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en virtut 
dels acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni en 
dates 30 d'octubre i 27 de desembre de 2007. 
 
4t.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi 
hagi lloc. 
 
10.  CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A LA SOL·LICITUD D'OBRES 
PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 6 HABITATGES UNIFAMILIARS APARELLATS AL CARRER 
MARINADA, PARCEL·LES C-1, C-2 I C-3 DEL SECTOR PLA DE PALAU, P-3 DE SANT 
CELON . EXPEDIENT OM-46/19 (2019/6800). 
 
1r.- Concedir a Gopeio, SL llicència municipal d’obres per construcció de 6 habitatges 
unifamiliars aparellats al carrer Marinada, parcel·les C-1, C-2 i C-3 del Sector Pla de Palau, P-3, 



 
de Sant Celoni, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, sota les condicions 
següents: 
 

- Condicions administratives: 
 

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. 
 

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



 
 
 
 
La Presidenta accidental aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari 
accidental, en dono fe. 
 
L'alcaldessa accidental      El secretari accidental 
Magalí Miracle Rigalós       Albert Puig Tous 
 
 
 
    
 


