
 

 

 

 
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE JULIOL 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.: JGL2020/7 
Caràcter: ordinària 
Data:  2 de juliol de 2020 
Inici: 09:35 
Fi: 09:52  
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 
   Josep Mª Orra Pié   ERC-AM 
   Mª Àngels Bordetas Delgado  Junts x Cat 
    
Secretari:  Sergi Ribas Beltrán   
 
Excusen la seva assistència els Regidors/es: 

    
   Ernest Vilà Pladevall   Junts x Cat 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
   
   Diego Fernández Pinto   PSC-CP 
 
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 18.06.2020.    
 

 Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 
 
2. Incoació del procediment per a modificar el contracte d'obres de reforma de la instal·lació 

de calefacció i aire condicionat de l'Escola Bressol Municipal "El Blauet". 
 

3. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada amb motiu del contracte d'execució de 
les obres d'arranjament del Passeig Francesc Fullà "Xumbo" de Sant Celoni. 
 

4. Adjudicació, si escau, del contracte per al subministrament  de biocombustible per a les 
calderes de Biomassa de dos equipaments municipals. 
 

5. Aprovació, si escau, de l'expedient per a la contractació de l'execució de les obres 
contingudes en la fase 2 del projecte de remodelació del cementiri antic de Sant Celoni. 
 



 

 

6. Concessió de llicència urbanística relatiu a la concessió de llicència de canvi d'ús de local 
a habitatge i obres de reforma al carrer Anselm Clavé, núm. 20 1r, de Sant Celoni. 
Expedient OM-7/20 (2020/622). 
 

7. Concessió de llicència urbanística relatiu a la concessió de llicència d'obres majors de 
reforma per a divisió d'habitatge preexistent al Passatge Sant Ramon, núm. 1 2n de Sant 
Celoni. Expedient OM-10/20 (2020/926). 

 
1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18.06.2020. 
 
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 18.06.2020. Al no formular-se cap 
reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.  
 
2. INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT PER A MODIFICAR EL CONTRACTE D'OBRES DE 
REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT DE 
L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL "EL BLAUET". 
 
1. Incoar procediment per a modificar el contracte d’obres de reforma de la instal·lació de 
calefacció i aire condicionat de l’escola bressol municipal “El Blauet” adjudicat a MasterCold 
SL per resolució d’alcaldia de data 31 d’octubre de 2018 i formalitzat en data 19 de 
novembre de 2018, a l’objecte d’incloure les modificacions descrites en l’informe de 
l’Enginyer municipal que conta transcrit en la part expositiva del present acord. 
 
2. Que es procedeixi a la redacció de la modificació del projectea l’objecte d’incloure les 
modificacions descrites en l’informe de l’Enginyer municipal 
 
3. Que per part de la Secretaria s’emeti informe sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir, i per part de la Intervenció sobre les previsions pressupostàries. 
 
4. Conferir un tràmit d’audiència a l’empresa adjudicatària, Mastercold SL, així com al 
redactor del projecte de deu dies hàbils a fi i efecte que, si s’escau, al·leguin el que 
considerin oportú en la defensa dels seus interessos. 
 
5. Notificar el present acord als Serveis Tècnic Municipals per al seu coneixement i als 
efectes que corresponguin. 
 
3.  RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA AMB MOTIU DEL 
CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DEL PASSEIG 
FRANCESC FULLÀ “XUMBO” DE SANT CELONI. 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 3.944,83 €, dipositada en forma d’aval bancari per 
Massachs, Obres i Paisatge, SLU, amb CIF B17245093, amb motiu del contracte signat en 
data 17.12.2018 amb l’Ajuntament de Sant Celoni per a l’execució de les obres 
d’arranjament del Passeig Francesc Fullà “Xumbo” de Sant Celoni. 
 
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret, tot 
indicant que per tal d’efectuar el retorn de l’aval serà necessari presentar davant la 
Tresoreria Municipal els següents documents: 
 
- Còpia de l’escriptura de poders vigent del representant legal de l’entitat. 
- Certificat original de l’empresa conforme els poders estan vigents. 
- Original i còpia del DNI del representant legal. 
- Original de la carta de pagament del dipòsit d’aval. 

 
Si la recollida de l’aval no la realitzés el representant legal, s’afegirà: 
 



 

 

- Autorització original per a la recollida del document per part d’un tercer, signada pel 
representant legal. 
- Original i còpia del DNI de la persona que farà aquesta recollida documental. 

       
4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT DE 
BIOCOMBUSTIBLE PER A LES CALDERES DE BIOMASSA DE DOS EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS. 
 
1. Adjudicar a Forestal Soliva SL, amb CIF número B-17.656.133, el contracte per al 
subministrament de biocombustible per a les calderes de biomassa de dos equipaments 
municipals, pel preu unitari de 109,12 €/tona d’estella, IVA no inclòs, resultant d’aplicar el 
descompte del 9,79% ofert pel licitador sobre el preu unitari de licitació (que és de 120,96 
€/tona d’estella, IVA no inclòs). 
 
2. Citar a l’adjudicatari per a què procedeixi a la formalització electrònica del contracte 
administratiu,  dins el termini de 5 dies naturals a partir de que transcorrin 15 dies hàbils 
des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació als licitadors sense que s’hagi presentat 
recurs que comporti la suspensió de la formalització. 
 
3. Autoritzar la corresponent despesa, a favor de Forestal Soliva SL, amb CIF número B-
17.656.133, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost de la 
Corporació per a 2020: 
 

 Aplicació  
pressupostària 

2020 

Escola Soler de 
Vilardell 

07.323C0.22199 5.281,46 
€ 

Escola Josep 
Pallerola 

07.323E0.22199 8.582,38 
€ 

 
4. Supeditar la despesa per a la resta d’anualitats de vigència del contracte a l’existència de 
crèdit en el pressupost de la Corporació, tal com s’indica a continuació: 
   

 Aplicació  
pressupost
ària 

2021 2022 2023 2024  

Escola Soler de 
Vilardell 

07.323C0.2
2199 

10.562,
93 € 

10.562,
93 € 

10.562,
93 € 

5.281,
46 € 

Escola Josep 
Pallerola 

07.323E0.2
2199 

17.164,
76 € 

17.164,
76 € 

17.164,
76 € 

8.582,
38 € 

 
5. Notificar aquests acords als licitadors, amb indicació dels recursos que poden interposar. 
 
6. Publicar la present adjudicació en el perfil del contractant  i comunicar la formalització del 
contracte al Registre Públic de Contractes per a l’oportuna inscripció. 
 
5. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES CONTINGUDES EN LA FASE 2 DEL PROJECTE DE REMODELACIO DEL 
CEMENTIRI ANTIC DE SANT CELONI.  
 
1. Aprovar la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert simplificat que regula 
l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, de 
l’execució  de les obres contingudes en la Fase 2 del projecte de Remodelació  integral del 
cementiri de Sant Celoni, redactat per l’arquitecte de l'empresa S B Arquitectes S.L.P, en 
el mes d’octubre de 2016  Fase que es concreta en la rehabilitació  de les cobertes de teula 
i els paraments de les illes 1, 2, 9,10 i 13 del projecte de Remodelació integral del 
Cementiri Antic).  
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació. 



 

 

 
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al 
Perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Celoni.  
 
4. Autoritzar la despesa de 208.169,54 €, IVA inclòs  172.040,94 €, més el 21% d’IVA) a 
l’aplicació pressupostària 05.164A0.62395 del pressupost municipal per a 2020. 
 
6. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A LA CONCESSIÓ DE 
LLICÈNCIA DE CANVI D'ÚS DE LOCAL A HABITATGE I OBRES DE REFORMA AL 
CARRER ANSELM CLAVÉ, NÚM. 20 1r, DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-7/20 
(2020/622). 
 
1r.- Concedir llicència urbanística de canvi d’ús de local a habitatge al carrer Anselm Clavé, 
núm. 20 1r , de Sant Celoni, d’acord amb la documentació i projecte tècnic presentat, 
objecte de l’expedient  M-7/20. 
 
2n.- Concedir llicència municipal d’obres de reforma per materialitzar el canvi d’ús de local 
a habitatge al carrer Anselm Clavé, núm. 20 1r , 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. 
 
- Condicions específiques: 
 
1. Per a l’eficàcia de la llicència abans de l’inici de les obres caldrà aportar a l’expedient: 



 

 

 

 Nomenament del contractista. 

 Documenta d’acceptació de residus signat per un gestor de residus autoritzat. 

 Garantia per a la reposició dels elements urbanístics, a raó de 100€/m
2
 amb un import 

mínim de 420 €. 
 
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. 
 
7. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A LA CONCESSIÓ DE 
LLLICÈNCIA D'OBRES MAJORS DE REFORMA PER A DIVISIÓ D'HABITAGE 
PREEXISTENT AL PASSATGE SANT RAMON, NÚM. 1 2n DE SANT CELONI. 
EXPEDIENT OM-10/20 (2020/926). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres de reforma per a divisió d’habitatge preexistent 
situat al Passatge Sant Ramon, núm. 1 2n 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. 
 
- Condicions específiques: 
 
1. Per a l’eficàcia de la llicència abans de l’inici de les obres caldrà aportar a l’expedient: 
 

 Assumeix de la direcció d’obra. 

 Assumeix de la direcció facultativa de l’obra 

 Nomenament del contractista. 

 Document d’acceptació de residus signat per un gestor de residus autoritzat 
 
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 

 
8. APROVACIÓ DE LES TARIFES ESPECIALS COM A PISCINA D’ESTIU DEL CENTRE 
MUNICIPAL D’ESPORTS SOT DE LES GRANOTES PER A L’ANY 2020. 
 
1. El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 26 de juliol de 2005, va adjudicar el 
contracte administratiu de gestió, per la modalitat de concessió administrativa, del servei 
públic “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives”, 
a la mercantil UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA (UFEC) GESTIÓ 
I SERVEIS SL, de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars 
regulador del contracte i la seva oferta presentada al concurs. 
 
El contracte es va signar el 14.09.2005 per un període de deu anys, a comptar des de 
l’endemà de la signatura del contracte, prorrogable per dos períodes addicionals de cinc 
anys cadascun. 
 
Posteriorment el Ple de l’Ajuntament de 27.09.2012 autoritzà la cessió del contracte a 
favor de l’entitat Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb la totalitat dels drets i 
obligacions derivats del contracte, quedant la cessionària subrogada en la totalitat dels 
drets i obligacions que li correspondrien al cedent, senseexcepció 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 30.07.2015, va acordar prorrogar el 
contracte administratiu de gestió del servei públic “Complex esportiu municipal Sot de les 
Granotes: piscina coberta i sales esportives” per un període de cinc anys a comptar des del 
dia 15.09.2015, tal com està previst en el Plec de clàusules administratives regulador del 
contracte. 
 
2. Atès que des de l’estiu de 2006, el municipi no compta amb piscina pública a l’aire 
lliure, l’Ajuntament ha plantejat a UFEC la possibilitat d’establir, del 6 de juliol al 31 d’agost, 
entrades de dia i abonaments, com alternativa a la manca del servei esmentat. Aquest 
servei s’està portant a terme des de l’any 2007 i la resposta del públic ha estat sempre prou 
positiva (al voltant de 200 persones, en dos mesos). 



 

 

 
3. Per a les tarifes que es proposen en la modalitat de piscina d’estiu es segueix el mateix 
criteri de les tarifes de temporada (2020-2021) que tenen la classificació de serveis no 
contemplats com a bàsics i per tant, s’ha de considerar un augment de l’1,2% corresponent 
a l’IPC de gener publicat al febrer de 2020. 
 
L’Àmbit d’Esports ha formulat la proposta de tarifes que consta a l’expedient. 
 
Atesa la manca de piscina descoberta d’estiu al municipi, es considera necessari oferir 
aquest tipus de servei, tenint en compte l’interès social detectat per al conjunt dels 
ciutadans i ciutadanes.  
 
Fonaments de dret 
 
1. Els articles 103 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2000 pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (norma aplicable per raons 
temporals) en relació a la revisió del preu del contracte. 
 
2. La clàusula 13.4 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del 
contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant concessió 
administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales 
esportives” preveu: 
 
“4. L’actualització de les tarifes es durà a terme i tindrà efectes en les dates i en la forma 
que s’estableix a continuació: 
  
a) Les tarifes que es consideren anuals, és a dir, quotes d’inscripció, quotes 
d’abonaments, activitats dirigides i serveis complementaris i d’altres amb aquest caràcter, 
seran actualitzades prenent com a referència l’Index de Preus al Consum del mes de 
setembre de cada any referit a Catalunya i als darrers dotze mesos i publicat el mes 
d’octubre per l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altre que el substitueixi. 
L’augment aprovat s’aplicarà el mes de gener.  
  
b) Les tarifes corresponents a les activitats de temporada, és a dir, els cursets de natació i 
natació escolar, seran actualitzades prenent com a referència l’Índex de Preus al Consum 
del mes de gener de cada any referit a Catalunya i als darrers 12 mesos i publicat el mes 
de febrer per l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altre que el substitueixi. 
L’augment aprovat s’aplicarà el mes de setembre. 
  
c) Les tarifes corresponents als cursets de natació intensius, campus esportius i d’altres 
serveis amb aquest caràcter, seran actualitzades prenent com a referència l’Índex de Preus 
al Consum del mes de gener de cada any referit a Catalunya i als darrers 12 mesos i 
publicat el mes de febrer per l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altres que el 
substitueixi. L’augment aprovat s’aplicarà a partir del mes de març.” 
 
3. L’òrgan competent per aprovar les presents tarifes és la Junta de Govern Local de 
conformitat amb la delegació acordada en sessió plenària de 11 de juliol de 2019. 

 
A proposta del regidor d’esports, per unanimitat, la Junta de Govern local ACORDA: 
 
1. Aprovar les tarifes de les entrades puntuals de la piscina municipal del Centre Municipal 
d’Esports Sot de les Granotes, de la modalitat d’estiu, per al període comprès entre el 6 de 
juliol i el 31 d’agost.  
 
ENTRADES PUNTUALS MODALITAT D’ESTIU 2020  
 

Entrada d’un dia* Preu 2019 Preu 2020 



 

 

 
Infantil i jubilats/es 
Persones adultes  
 

 
3,05 € 
4,27 € 

 
3,08 € 
4,32 € 

Abonament 10 dies* 
 
Infantil i jubilats/es 
Persones adultes  
 

 
 

21,07 € 
29,45 € 

 
 

21,32 € 
29,80 € 

 
*La tarifa no inclou l’ús dels serveis complementaris del centre  sales d’activitats dirigides, sala de musculació...) 
d’acord amb la normativa de funcionament del CME Sot de les Granotes.  
 

2. Notificar a la UFEC les tarifes aprovades. 
 
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 
 
 
    

 


