
 
 

EXTRACTE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12 
DE MARÇ 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.: JGL2020/5 
Caràcter: ordinària 
Data:  12 de març de 2020 
Inici: 09:35 
Fi: 09:42  
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President:  Raül Garcia 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. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern 
Local de data 27.02.2020.    
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 
 

2. Contractació, si escau, de l'assegurança de responsabilitat de càrrecs electes i del 
personal al servei de l'Administració.   
 

3. Contractació, si escau, de l'assegurança de la flota de vehicles municipal. 
 

4. Concessió de llicència urbanística relatiu al canvi d'ús local a habitatge i obres de reforma 
a la Plaça de la Vila, 27, 1r-1ª de Sant Celoni. Expedient OM-51/19 (2019/7025). 
 

5. Concessió de llicència urbanística relatiu a la sol·licitud d'obres majors de reforma 
d'habitatge entre mitgeres situat al carrer Sant Josep, 23 de Sant Celoni. Expedient OM-
52/19 (2019/7026). 
 

1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 27.02.2020. 
 
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 27.02.2020. Al no formular-se cap 
reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.  
 



 
 
 
 

 
 
 
2. CONTRACTACIÓ DE L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT DE CÀRRECS ELECTES 
I DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ. 

 
1. Aprovar la contractació amb AIG Europe SA de l’assegurança de responsabilitat de càrrecs 
electes i del personal al servei de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb una prima anual de 4.539 € i 
amb plena subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i al Plec de prescripcions 
tècniques aprovats pel Consorci Català pel Desenvolupament Local i a l’Acord marc del servei 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.01) 
formalitzat en data 23.12.2019 entre el CCDL i la companyia AIG Europe SA, per a l’adjudicació 
del lot 3 (responsabilitat de càrrecs electes i del personal al servei de l’Administració). 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4.539 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 01.920A0.224 (Primes d’assegurances) del pressupost municipal prorrogat per 
a 2020. 
 
3. Determinar que el contracte amb AIG Europe SA per a la concertació de la pòlissa de 
responsabilitat de càrrecs electes i del personal al servei de l’Ajuntament de Sant Celoni té un 
termini de durada de 12 mesos, iniciant-se la seva vigència a les 00 hores del dia 20.03.2020 i 
fins les 24 hores del dia 19.03.2021. Aquest termini podrà ser prorrogat per tres períodes 
addicionals de 12 mesos cadascun, fins a un màxim total de 48 mesos (inclòs el termini inicial), 
en el benentès que es mantingui la vigència de l’Acord marc dels serveis d’assegurances de 
vida i de responsabilitat civil i patrimonial amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Expedient 2019.01), tramitat pel CCDL. 
  
4. Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, a  AIG Europe SA i a 
Ferrer&Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL, i donar-li els efectes de publicitat que 
siguin preceptius. 
 
3. CONTRACTACIO DE L’ASSEGURANÇA DE LA FLOTA DE VEHICLES MUNICIPAL. 
 
1. Aprovar la contractació amb FIATC, Mutua de Seguros y Reaseguros, de l’assegurança de la 
flota de vehicles municipal, amb una prima anual de 11.022,55 € i amb plena subjecció al Plec 
de clàusules administratives particulars i al Plec de prescripcions tècniques aprovats pel 
Consorci Català pel Desenvolupament Local i a l’Acord marc del servei d’assegurances amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.01) formalitzat en data 23.12.2019 
entre el CCDL i la companyia FIATC, Mutua de Seguros y Reaseguros, per a l’adjudicació del 
lot 2 (vehicles terrestres). 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa per import de 11.022,55 €, amb càrrec a les següents 
aplicacions del pressupost municipal prorrogat per a 2020, d’acord amb el següent detall: 
 
Vehicle Àrea o àmbit Partida pressupostària  Import 
3803-KSG Comunitat 04 231 D0 224 320,40 € 
6581-LCB Comunitat 04 231 D0 224 477,99 € 
5353-JBC Espai Public 05 150 A0 224 320,40 € 
0352-DXW Espai públic 05 150 A0 224 576,99 € 
1819-BZN Espai públic 05 150 A0 224 576,99 € 
3330-FGK Espai públic 05 150 A0 224 477,99 € 
7590-BFG Espai públic 05 150 A0 224 432,23 € 
7618-DFW Espai públic 05 150 A0 224 576,99 € 
B-2255-SZ Espai públic 05 150 A0 224 1.019,70 € 
7967-HWZ Espai públic 05 150 A0 224 432,23 € 



 
3448-CMM Espai públic 05 150 A0 224 320,40 € 
9033-BHX Espai Públic (jardineria) 05 170 A0 224 320,40 € 
2692-JBT Espai Públic (jardineria) 05 170 A0 224 477,99 € 
7535-GSC Espai Públic (jardineria) 05 170 A0 224 576,99 € 
8074-GLL Espai Públic (jardineria) 05 170 A0 224 477,90 € 
B-9352-SU Espai Públic (jardineria) 05 170 A0 224 576,99 € 
2814-GYM Esports 07 340 A0 224 477,99 € 
2379-FMK Cultura  07 330 A0 224 432,23 € 
R1358BBK Cultura  07 330 A0 224 172,80 € 
8194-FJG Seguretat Ciutadana 08 132 A0 224 368,46 € 
2105-JYC Seguretat Ciutadana 08 132 A0 224 350,86 € 
4888-KJG Seguretat Ciutadana 08 132 A0 224 368,46 € 
 
 
2172-KKZ Seguretat Ciutadana 08 132 A0 224 

 
 

169,85 € 
4607-KKY Seguretat Ciutadana 08 132 A0 224 350,86 € 
1629-LCG Seguretat Ciutadana 08 132 A0 224 368,46 € 
 
Total 

 
11.022,55 € 

 
3. Determinar que el contracte amb FIATC, Mutua de Seguros y Reaseguros per a la 
concertació l’assegurança de la flota de vehicles de l’Ajuntament de Sant Celoni té un termini de 
durada de 12 mesos, iniciant-se la seva vigència a les 00 hores del dia 01.04.2020 i fins les 24 
hores del dia 31.03.2021. Aquest termini podrà ser prorrogat per tres períodes addicionals de 
12 mesos cadascun, fins a un màxim total de 48 mesos (inclòs el termini inicial), en el benentès 
que es mantingui la vigència de l’Acord marc dels serveis d’assegurances amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.01), tramitat pel CCDL. 
  
4. Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, a  FIATC, Mutua de Seguros y 
Reaseguros i a Ferrer&Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL, i donar-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius.  
 
4. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU AL CANVI D'ÚS DE LOCAL A 
HABITATGE I OBRES DE REFORMA A LA PLAÇA DE LA VILA, 27, 1R-1ª DE SANT 
CELONI. EXPEDIENT OM-51/19 (2019/7025). 
 
1r.- Concedir a Les Feixes de Can Matas, SL llicència urbanística de canvi d’ús de local a 
habitatge a la Plaça de la Vila, núm. 27 1r 1a, de Sant Celoni, d’acord amb la documentació i 
projecte tècnic presentat, objecte de l’expedient OM-51/19. 
 
2n.- Concedir a Les Feixes de Can Matas, SL llicència municipal d’obres de reforma per 
materialitzar el canvi d’ús de local a habitatge, a la Plaça de la Vila, núm. 27 1r 1a, 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. 

 
3r.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència 
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
4t.- 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. 
 
5è.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi 
hagi lloc. 
 
5. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A LA SOL·LICITUD D'OBRES 
MAJORS DE REFORMA D'HABITATGE ENTRE MITGERES SITUAT AL CARRER SANT 
JOSEP, NÚM. 23 DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-52/19 (2019/7026). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per reforma d’habitatge entre mitgeres situat al carrer 
Sant Josep, núm. 23 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. 
 
PUNT D'URGÈNCIA 
 
 6. APROVACIÓ DEL "PROJECTE DE MILLORA DE LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 
ENTRE ELS PARCS  DEL MONTSENY I EL MONTNEGRE. MILLORA DEL BOSC DE 
RIBERA A LA TORDERA". 
 
Primer- Aprovar inicialment el projecte de millora de la connectivitat ecològica entre els parcs 
del Montseny i el Montnegre. Millora del bosc de ribera a la Tordera amb un pressupost 
d’execució per contracte de de trenta-nou mil nou-cents trenta-vuit euros amb seixanta-quatre 
cèntims (39.938,64 €), IVA inclòs. 
 
Segon- Exposar l’expedient al públic pel termini trenta dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis electrònic de la corporació, per tal que es 
puguin formular al·legacions i suggeriments.  
 
Tercer- De conformitat amb l’informe emès per la Tècnica de Medi ambient, durant el període 
d’informació pública, subscriure un acord de custòdia amb la propietat privada per tal de 
documentar l’autorització de la propietat, la corresponsabilitat en la gestió d’aquest espai i el 
compromís de fer compatible la gestió de la finca amb la conservació dels elements naturals, 
paisatgístics i patrimonials d’interès públic o bé que en el seu defecte, el projecte exclogui de 
l’àmbit d’actuació dita finca. 



 
 
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 
 
 
    


