
 
 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 16 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.: JGL2020/8 
Caràcter: ordinària 
Data:  16 de juliol de 2020 
Inici: 09:36 
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 02.07.2020.    
 

 Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 
 
2. Denegar el retorn de la garantia definitiva dipositada amb motiu del contracte per al 

subministrament i la instal·lació d'una nova senyalització informativa, turística i viària, al 
municipi. 
 

3. Incoació de procediment per a modificar els tres contractes (direcció d'obra, direcció 
executiva i coordinació de seguretat i salut) per a la prestació del servei d'assistència 
tècnica de les obres de reforma i rehabilitació de l'edifici Puigdollers com a nova seu de 
l'Àrea de Serveis a les persones. 

 
4. Aprovació de la mutació demanial subjectiva d'un terreny a favor del Servei Català de 

la Salut per la construcció d'un Centre d'Atenció Primària a Sant Celoni. 
 

5. Concessió de llicència urbanística relatiu a la sol·licitud d'obres majors per a 
l'adequació d'un local a comerç al carrer Germà Emilià, núm. 4, de Sant Celoni. 
Expedient OM-17/20 (2020/1410). 
 

6. Concessió de llicència urbanística relatiu a la sol·licitud d'obres majors de construcció 
d'edifici auxiliar i plataforma per a panells solars al Pla d'en Batlle. 

 



 
 
 
 
1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DE DATA 02.07.2020. 
 
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 02.07.2020. Al no formular-se cap 
reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.  

 
2. DENEGAR EL RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA AMB MOTIU DEL 
CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D’UNA NOVA 
SENYALITZACIÓ INFORMATIVA, TURÍSTICA I VIÀRIA, AL MUNICIPI. 
 
1. Denegar el retorn de la garantia definitiva d’import 1.861,67 € dipositada en metàl·lic per 
Dilart, Aplicacions de Senyalització. SL, amb CIF B61794871, amb motiu del contracte signat 
en data 12.06.2015 amb l’Ajuntament de Sant Celoni per al subministrament i la instal·lació 
d’una nova senyalització informativa, turística i viària, al municipi, atès que no ha transcorregut 
el termini de 5 anys de garantia que s’estableix al Plec de clàusules administratives particulars 
regulador del contracte. 
 
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret.  

       
3. INCOACIÓ DE PROCEDIMENT PER A MODIFICAR ELS TRES CONTRACTES 
(DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ EXECUTIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT) 
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LES OBRES DE 
REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI PUIGDOLLERS COM A NOVA SEU DE L’ÀREA 
DE SERVEIS A LES PERSONES. 
 
1. Incoar expedient per a modificar els tres contractes (direcció d’obra, direcció executiva i 
coordinació de seguretat i salut) per a la prestació del servei de d’assistència tècnica de les 
obres de reforma i rehabilitació de l’edifici Puigdollers com a nova seu de l’Àrea de Serveis a 
les persones, a l’objecte d’incloure la reparació complerta de la coberta de l’edifici d’acord amb 
la modificació del contracte d’obra i d’acord amb l’informe de l’Arquitecte municipal, de data 3 
de juliol de 2020 i que conta transcrit en la part expositiva de la present resolució. 
 
2. 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. 
 
3. Donar tràmit d’audiència als contractistes per què en un termini de deu dies naturals 
següents a la notificació de la present resolució presenti les al·legacions i documents que 
consideri pertinents 
 
4. Notificar el present acord als Serveis Tècnic Municipals per al seu coneixement i als efectes 
que corresponguin, així com als contractistes amb la indicació que es tracta d’un acte de tràmit 
i, per tant, no susceptible de recurs. 

 
4. APROVACIÓ DE LA MUTACIÓ DEMANIAL SUBJECTIVA D’UN TERRENY A FAVOR 
DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE 
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA A SANT CELONI. 
 
PRIMER. Aprovar la mutació demanial subjectiva d’un terreny de domini públic qualificat pel Pla 
general d’ordenació municipal com equipament públic clau E1, finca resultant 6.1 de superfície 
2.506,17m2, situat al carrer Comerç de Sant Celoni, a favor del Servei Català de la Salut de la 
Generalitat de Catalunya, perquè el destini a la construcció d’un Centre d’Atenció Primària, i al 
seu ús per a aquesta finalitat. 
 



 
 
El terreny sobre el qual s’acorda la mutació demanial subjectiva consta inscrit al Registre de la 
Propietat de Sant Celoni, Finca Registral 15.319 de Sant Celoni, al tom X, llibre Y, foli Z, i es 
descriu registralment com segueix: 
 

“Parcel·la 6.1. Urbana, finca de domini públic qualificada de sistema d’equipaments 
públics, clau E1, de geometria trapezoïdal i superfície 2.506,17m2sl, amb una 
edificabilitat de 2.506,17m2st, d’acord amb l’índex d’edificabilitat neta definit per al 
sistema d’equipaments. Limita al Nord amb el carrer Comerç en una longitud de 
76,94m; al Sud amb les parcel·les 1-2,1-3,1-4 en una longitud total de 71,10m; a l’Est 
amb la parcel·la 6.2 en una longitud de 47,16m i a l’Oest amb el sistema d’espais lliures 
en una longitud de 22,28m.” 

 
La referència cadastral de la finca matriu, abans de la segregació practicada, és: 
7953307DG5175S0000IO. 
 
SEGON. La mutació demanial subjectiva a que fa referència aquest Acord quedarà sense 
efecte en el cas que la finca no es destini a la finalitat prevista en el termini de 5 anys, o no es 
mantingui la seva destinació  en els 30 anys següents, revertint automàticament de ple dret al 
patrimoni de l’Ajuntament de Sant Celoni, sense alteració de la seva naturalesa demanial. 
Demostrada la no-destinació  del b  a l’ús previst, n hi haurà  prou amb l acta notarial de 
constatació  de fets, notificada en forma legal, perquè  la reversió  produeixi els seus efectes. 
 
TERCER. La construcció del Centre d’Atenció Primària a què fa referència aquest Acord podrà 
ser dut a terme pel propi Servei Català de la Salut o per un tercer mitjançant qualsevol negoci 
jurídic, si bé la prestació del servei sanitari en el mateix haurà de efectuar-lo únicament el 
Servei Català de la Salut a través de les seves entitats proveïdores de serveis sanitaris. 
 
El terreny és apte per al seu destí com a equipament sanitari i comptarà amb abastament  
d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per 
l’execució de l’obra i el posterior correcte funcionament de l’equipament sanitari així com amb 
la instal·lació d’una estació transformadora d’energia – en el supòsit de ser necessari -, i el vial 
que dona davant el solar es trobarà pavimentat la calçada i tindrà encintades les voreres; i 
correspondrà a l’Ajuntament l’adopció de les mesures necessàries per aconseguir el seu destí, 
sense cap cost o càrrega per la Generalitat. 
 
QUART. Aprovar l’acta de mutació demanial subjectiva que figura a l’expedient per al lliurament 
i recepció de la finca entre l’Ajuntament de Sant Celoni i el Servei Català de la Salut. 
 
CINQUÈ. Facultar el Sr. Alcalde President perquè assistit del Secretari de la Corporació, 
formalitzi l’acta de lliurament i recepció que preveu l’article 72 LPAP, i subscrigui els documents 
que siguin necessaris per a la plena efectivitat d'aquest acord. 
 
SISÈ. Un cop formalitzada l’acta esmentada, fer constar el canvi de titular sobre el b  immoble 
referit en la propera rectificació de l’Inventari de B ns. 
 
SETÈ. Notificar aquests acords al Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya, per 
tal que procedeixin, si s’escau, a l’acceptació de la mutació acordada. 

 
5. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A LA SOLICITUD D’OBRES 
MAJORS PER A L’ADEQUACIÓ D’UN LOCAL A COMERÇ AL CARRER GERMÀ EMILIÀ, 
NÚM. 4, DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM/17-20 (2020/1410). 
 
1r.- Concedir a Garin Piñol, SL llicència municipal d’obres per a l’adequació d’un local a comerç 
al carrer Germà Emilià, núm. 4 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’efectivitat de la llicència abans de l’inici de les obres caldrà aportar a l’expedient: 

 

 Projecte d’execució visat pel col·legi professional corresponent.  

 Nomenament del contractista que executarà les obres.  

 Programa de control de qualitat redactat i signat pel director d’execució material.  

 Dipòsit urbanístic per import de 1000 euros. 

 Contracte d’acceptació dels residus amb indicació de la garantia constituïda. 
 
2n.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència 
anterior en aquells casos en què  s 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 SOLICITUD D’OBRES 
MAJORS DE CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI AUXILIAR I PLATAFORMA PER A PANELLS 
SOLARS AL PLA D’EN BATLLE. 
 
1r.- Concedir a Givaudan Ibèrica, SA llicència municipal d’obres per construcció d’edifici auxiliar 
i plataforma per a panells solars per al projecte Hycoola la parcel·la annexa de les instal·lacions 
de la indústria situada al Pla d’en Batlle, s/n, 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  s 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. 

 
 



El  president aixeca la sessió, i s’est n la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
Alcalde                                                                            Secretari 
Raül Garcia Ramírez         Sergi Ribas Beltrán 
 
 

    

 
 


