
 

 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 8 D'OCTUBRE 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.: JGL2020/13 
Caràcter: ordinària 
Data:  8 d'octubre de 2020 
Inici: 09:39 
Fi: 09:56 
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 
 
   Ernest Vilà Pladevall   Junts x Cat (Un cop acabat el  

punt 9 abandona la sessió, 
essent les 09:44 h) 

 
   Josep Mª Orra Pié   ERC-AM 
   Mª Àngels Bordetas Delgado  Junts x Cat 
    
Secretari:  Sergi Ribas Beltrán   
 

       Excusen la sevaa  assistència els Regidors/es: 
    

Anaïs Medina Terradas   Junts x Cat 
 
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 24.09.2020.    
 
 Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 
 
2.Aprovació, si escau, de l'expedient per a la contractació de les obres de remodelació integral del 
cementiri de Sant Celoni, fase 3. 
 
3. Declaració, si escau, de l'extinció del dret funerari sobre el nínxol 49 de l'illa 4 del cementiri 
municipal de Sant Celoni per renúncia del titular, i cessió del dret a favor de l'Ajuntament de Sant 
Celoni. 
 
4. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Celoni i la Junta Provincial de 
Barcelona de l'Associació Espanyola contra el càncer, per a la subvenció d'activitats durant el 
2020. 
 



 

 

5. Aprovació del conveni de col·laboració/acord de custòdia entre l'Ajuntament de Sant Celoni i el 
propietari de la finca anomenada Can Draper per a la realització d'actuacions d'interès públic 
sobre l'entorn natural a la zona de la Tordera. 
 
6. Aprovació del conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona,els Aj. 
d'Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d'Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, Fogars de la 
Selva, Llinars del Vallès, Malgrat de Mar, Mataró, Palafolls, Pineda de Mar, St. Andreu de 
Llavaneres, St. Cebrià de Vallalta, St. Celoni, St. Iscle de Vallalta, St. Pol de Mar, St. Vicenç de 
Montalt, Sta. Susanna, Tordera, Vallgorguina, i Vilalba Saserra i l'Associació de Propietaris del 
Montnegre i Corredor per a la prevenció d'incendis forestals mitjançant el foment de la gestió 
forestal estratègica, aprovada per la Presidència de la Diputació de Barcelona en data 12 de juliol 
de 2020. 
 
7. Aprovació de la segona addenda al Conveni de col·laboració entre l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Sant Celoni per 
al Pla educatiu d'entorn del curs 2020-2021. 
 
8. Adquisició d'un vehicle tot terreny a adscriure a l'Àrea de Seguretat Ciutadana, en el marc del 
sistema d'adquisició centralitzada destinada a ens locals, que promouen l'Associació Catalana de 
Municipis i el Consorci Català pel Desenvolupament Local i de l'Acord marc de mobilitat 
sostenible, integrat en l'esmentat sistema. 
 
9. Aprovació de l'autorització i disposició de la despesa del contracte formalitzat amb Fundació 
Acció Baix Montseny, SL, amb CIF número G-61784898, per a la prestació del servei de jardineria 
i neteja d'espais verds públics del terme municipal de Sant Celoni del mes d'octubre 2020 al 31 de 
Març de 2021. 
 

10.Concessió de llicència urbanística relatiu a l'obtenció de llicència de canvi d'ús de local a 
habitatge i obres de reforma per materialitzar aquest canvi d'ús al carrer Mossèn Cinto 
Verdaguer de Sant Celoni. Expedient OM-8/20 (2020/828). 
 
11. Concessió de llicència urbanística relatiu a la sol·licitud d'obres majors de rehabilitació de la 
masia de Can Toni, de Sant Celoni. Expedient OM-11/20 (2020/1095). 
 
12. Concessió de llicència urbanística relatiu a la obtenció de llicència d'obres majors de 
reforma d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Balmes núm. 21 i Sant Josep 
núm. 33 de Sant Celoni. Expedient OM-16/20 (2020/1317). 
 
13. Concessió de llicència urbanística relatiu a l'obtenció de llicència de canvi d'ús de local a 
habitatges i obres de reforma per materialitzar aquest canvi d'ús al carrer Santa Fe, núm. 23 de 
Sant Celoni. Expedient OM-19/20 (2020/1417). 
 
14. Concessió de llicència urbanística relatiu a l'obtenció de llicència d'obres majors de reforma 
i ampliació de cobertes existents com  aparcaments al carrer de Les Escoles,núm. 27 de la 
Batllòria. Expedient OM-21/20 (2020/1510). 
 
15. Concessió de llicència urbanística relatiu a l'obtenció de llicència d'obres per obrir una porta 
a la part del darrera de la finca del Passeig de la Rectoria Vella, núm. 48 de Sant Celoni. 
Expedient OM-22/20 (2020/1553). 
 
16.Concessió de llicència urbanística relatiu a l'obtenció de llicència d'obres majors de 
construcció d'edificis per al projecte Hycool a les instal·lacions de la indústria situada al Pla d'en 
Batlle, s/n de Sant Celoni. Expedient OM-23/20 (2020/1628). 
 
17. Concessió de llicència urbanística relatiu a l'obtenció de llicència d'obres majors d'ampliació 
de nau industrial situada a la carretera de Montnegre, s/n de Sant Celoni. Expedient OM-26/16 
(2020/16). 



 

 

 
18.Concessió de llicència urbanística relatiu a l'obtenció de llicència d'obres majors de 
substitució cobertes edificis N02 i N03, ampliació de sala de control i col·locació escales 
d'accés a diversos dipòsits de la indústria situada a la carretera d'Olzinelles s/n de Sant Celoni. 
Expedient OM- 27/20 (2020/2599). 
 
19. Concessió de llicència urbanística relatiu a l'obtenció de llicència d'obres majors de reforma 
d'habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Montserrat, núm. 46 de Sant Celoni. Expedient OM-
34/20 (2020/3571). 
 
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 24.09.2020. 
 
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 24.09.2020. Al no formular-se cap 
reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.  
 
2. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 
REMODELACIÓ INTEGRAL DEL CEMENTIRI DE SANT CELONI, FASE 3. 
 
1. Aprovar la contractació de la 3a fase de les obres de remodelació integral del cementiri de 
Sant Celoni, 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, obres contingudes al projecte 
tècnic redactat per l’arquitecte de l'empresa SOB Arquitectos SLP i aprovat definitivament en 
data 02.01.2017. 
 
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 171.008,84 € (base imposable de 141.329,62 € més el 21% d’IVA) a 
l’aplicació pressupostària 05.164A0.63295 (Adequació cementiri Sant Celoni, fase 3) del 
pressupost municipal per a 2020. 
 
3. DECLARACIÓ DE L’EXTINCIÓ DELS DRETS FUNERARIS SOBRE EL NÍNXOL 49 DE 
L’ILLA 4 DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE SANT CELONI, PER  RENÚNCIA DEL TITULAR I 
CESSIÓ DEL DRET A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI.  

 
1. Declarar l’extinció dels drets funeraris sobre el nínxol 49 de l’illa 4 del cementiri municipal de 
Sant Celoni, atesa la renúncia del titular 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:     1941 
Anys transcorreguts:     78 
Depreciació:      100% 
Valor residual:      18,60 € 

 
Quantitat a abonar:     18,60 € 

 



 

 

3. Aprovar la despesa, l’autorització, la disposició, el reconeixement de l’obligació i ordenar el 
pagament de la quantitat de 18,60 € (divuit euros amb seixanta cèntims) amb càrrec a la 
partida pressupostària 01.920A0.22699 (Altres despeses diverses), 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 
 
4. Notificar aquest acord a la persona interessada i a Monserdà SA, per al seu coneixement als 
efectes oportuns, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
4.  APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI I LA JUNTA PROVINCIAL DE BARCELONA DE L'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA 
CONTRA EL CÀNCER, PER A LA SUBVENCIÓ D'ACTIVITATS DURANT EL 2020. 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Junta Provincial de Barcelona de 

l’Associació Espanyola Contra el Càncer, per a la realització d’activitats d’interès social i 
comunitari, durant l’any 2020, segons el literal següent: 

 
Conveni entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la Junta Provincial de Barcelona de 
l’Associació Espanyola contra el Càncer per a la subvenció d’activitats durant el 2020. 

 
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica. 
 
REUNITS: 
 
D’una part, l’Il·lustríssim senyor alcalde, de qui s’ometen les circumstàncies personals perquè 
actua com a alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni (en endavant l’Ajuntament),  amb NIF 
número P-0820100-F i domicili a Plaça de la Vila, 1,- 08470 Sant Celoni, en nom i 
representació de dita corporació, assistit del secretari municipal. 
 
D’altra part el Sr. X en nom i representació, en la seva qualitat de President, de la Junta 
Provincial de Barcelona de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (en endavant Aecc), amb 
domicili a Travessera de les Corts, 268 08014 Barcelona i CIF G-28197564; fou nomenat pel 
referit càrrec en virtut de l’acord adoptat pel Consell Executiu de l’Aecc en sessió celebrada el 
dia 23 de maig de 2018 i actua per les facultats que li són conferides en els Estatuts que 
regulen l’organització i funcionament de l’Aecc, i que foren aprovats per acord de l’Assemblea 
General celebrada el 23 de gener de 2018. I la Sra. X, que actua en interès de l’entitat Aecc, en 
qualitat de presidenta de la Junta Local a Sant Celoni de dita associació segons afirma, i 
 
EXPOSEN: 
 
Primer. Que la cooperació convencional entre administracions i entitats de dret públic ve 
regulada amb caràcter de norma bàsica pels articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim Jurídic del Sector Públic i amb caràcter de norma legal de desenvolupament 
autonòmic els articles 108 a 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 
Segon. L’Aecc realitza una tasca important a la nostra vila de sensibilització i atenció als 
malalts de càncer i llurs famílies. L’Aecc ha col·laborat des de fa anys amb l’Ajuntament de 
Sant Celoni en l’organització d’actes i activitats de promoció i prevenció de la salut. 
 
Tercer. L’Ajuntament de Sant Celoni, dins les seves disponibilitats, coopera amb les entitats del 
municipi, per tal que puguin realitzar les  seves activitats en benefici de la població. D’acord 
amb la Llei 38/2003 General de Subvencions i l’Ordenança general reguladora de la concessió 
de subvencions de l’Ajuntament de Sant Celoni, aquest pot concedir directament subvencions 
en les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública. Normalment la concessió 



 

 

directa es formalitzarà en un conveni, en el qual es fixen, a més del beneficiari i quantia de la 
subvenció, l’objecte, el termini i la forma de justificació.  
 
La base d’execució 25.1 del pressupost municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni preveu la 
concessió de subvencions i ajuts de concessió directa i indica que s’han d’imputar a la 
corresponent partida del Pressupost de la Corporació en funció del tipus de despesa objecte de 
subvenció. La quantitat que es determina en aquestes bases és la quantitat màxima que es pot 
atorgar, podent disminuir en funció de la petició concreta de cada entitat. 
 
Quart.El ple de la corporació de 7 de maig de 2020, va aprovar el pla estratègic de 
subvencions 2018-2021 en el que figura inclosa una subvenció nominativa de 1.200,00 € a 
l'entitat  Junta Provincial de Barcelona de l’Associació Espanyola contra el Càncer.  
 
Cinquè. Tal com disposa la normativa, consten a l’expedient les certificacions de l’Agència 
Tributària i de la Seguretat Social, conforme la Junta Provincial de Barcelona de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer es troba al corrent d’obligacions tributàries i amb la seguretat 
social. 
 
Sisè. Les subvencions atorgades anteriorment a la Junta Provincial de Barcelona de 
l’Associació Espanyola contra el Càncer per part de l’Ajuntament de Sant Celoni, han estat 
degudament justificades. 
 
PACTEN: 
 
Primer.Objecte del conveni. 
 
L’objecte del present conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de Sant 
Celoni en els projectes desenvolupats per l’Associació Espanyola Contra el Càncer a través de 
la Junta Provincial de Barcelona de Sant Celoni (Aecc). 
 
Segon. Obligacions de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni atorga a l’Aecc, un ajut de 1.200,00€, a l’aplicació 04 311F0, 
48903, del pressupost municipal, per destinar als projectes desenvolupats durant l'any 2020: 
 

− Suport emocional a través del seu servei d’ajuda psicològica gratuïta i universal, a tot 
malalt i/o familiar que ho necessiti. 

− Col·laboració en el desenvolupament del servei de treball social que ofereix l’entitat a 
l’Hospital de Sant Celoni. 

− Col·laboració amb campanyes i activitats de divulgació, sensibilització i prevenció del 
càncer en totes les seves modalitats possibles conegudes. 

− Organització de campanyes de recollida de fons econòmics destinats a satisfer les 
necessitats dels malalts oncològics i llurs famílies i a la investigació. 

− Organització i difusió de xerrades informatives a la població sobre temes relacionats 
amb el càncer i la salut. 
 

Així mateix l’Ajuntament donarà suport en la difusió de la pròpia associació i de les activitats 
que realitza mitjançant el butlletí l’Informatiu, web i ràdio municipals. 
 
Tercer. Obligacions de l’Aecc. 
 
-Desenvolupament dels projectes objectes del conveni. 
 
-Reintegrament total o parcialment l’import percebut en els supòsits previstos als articles 36 i 37 
de la Llei 38/2003 de subvencions i 20 a 24 de l’Ordenança municipal de subvencions. 
 



 

 

-Assistència a reunions amb els responsables tècnics de l'àmbit de Comunitat per  tal de fer 
una avaluació de la col·laboració i establir, si s’escau, les directrius futures a través d’un 
protocol de funcionament. 
 
Quart.Condicions. 
 

1. La subvenció prevista es destinarà a finançar les despeses que es 
produeixindurantl’execució de les finalitatsobjecte del conveni. Atesa la naturalesa dels 
projectes que inclou, AECC podrà justificar les actuacions i les despeses, amb la 
memòria d’accions i amb factures i documentació salarial,  realitzades i emeses 
respectivament, des de l’1 de gener de 2020 fins a la finalització de la durada del 
conveni. 
 

2. S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part del/de la 
beneficiari/ària.  
 

3. L'Ajuntament de Sant Celoni pagarà el 75 % del total de 1200 € de la subvenció 
prevista  tant bon punt es produeixi la signatura del conveni. El 25% restant es 
formalitzará quan l’entitat presenti –dins els terminis establerts- la documentació 
corresponent a la justificació preceptiva. 

 
4. L’Aecc haurà de justificar la realització dels projectes, com a màxim el dia 28 de febrer 

de 2021.  
 

5. L’Aecc s’obliga a executar els projectes subvencionats, de conformitat amb els principis 
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com la seva justificació, 
en especial per que fa als següents aspectes: 
 
a) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 

Intervenció general de l’Ajuntament, i aportar tota la informació que els sigui 
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció 
atorgada. 

 
b) Per a la justificació del compliment del conveni, haurà de presentar, degudament 

justificada, la memòriadelsprojectes i elsannexescorresponents. És imprescindible 
acreditar la despesa presentant factures, documentació salarial,  realitzades i 
emeses respectivament (originals,  o còpiescompulsades.), des de l’1 de gener de 
2020 fins a la finalització de la durada del conveni. 
No seran admesos tiquets, ni rebuts, ni tampoc factures de persones físiques o 
jurídiques on els membres de la Junta de l’Entitat actuïn com a administradors o 
propietaris. La documentació presentada serà informada per l’Àrea de Serveis a les 
Persones- Àmbit de Comunitat, com a requisit necessari per acreditar la validesa 
de la mateixa com a justificant de la subvenció estipulada. 
La no justificació de la despesa o la justificació errònia o incompleta serà motiu de 
reintegrament de la subvenció d'acord amb la normativa. 
 

c) D’acord amb allò establert a les bases d’execució del pressupost de la Corporació 
per a 2020, és requisit imprescindible per assolir ser beneficiària l’any 2020 d’una 
subvenció de l’Ajuntament de Sant Celoni, acompanyar la justificació de la 
subvenció atorgada l’any 2019 amb certificació de l’aprovació de la liquidació del 
pressupost de l’exercici de l’entitat per l’òrgan competent. Sense aquesta 
certificació, en la qual han de figurar totes les despeses i ingressos obtinguts per 
l’entitat durant l’exercici, no es tramitarà l’expedient de conveni de subvenció per a 
l’any 2020. 

 
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, per un període 

no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de 



 

 

les justificacions. 
 

e) Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte o de 
l’activitat, en tota la documentació impresa en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals, emprant model normalitzat que es facilitarà, o bé amb la llegenda 
“Amb el suport de l’Ajuntament de Sant Celoni” i el logotip de l’Ajuntament. 

 
f) Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en 

base a allò establert a la Llei 19/2013. 
 
g) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública que no s’hagi 

declarat amb la sol·licitud. 
 

6. Donar compliment a qualsevol altre requisit establert a la normativa reguladora vigent, 
així com a allò determinat a les bases d’execució del pressupost de la Corporació per a 
2020. 

 
Cinquè.Mecanismes de seguiment, vigilància i control del conveni. 
 
Dins el tercer trimestre de 2020 es reuniran persones responsables de la Junta Local de 
l’entitat amb responsables o tècnics de l’àrea de Serveis a les persones, àmbit de Comunitat 
per tal de fer una avaluació de la col·laboració i establir, si s’escau, les directrius futures. 
 
Aquest mecanisme resoldrà els problemes d'interpretació i compliment que puguin plantejar-se 
respecte el conveni. En cas de desavinença es recorrerà al sistema judicial. 
 
Sisè. Conseqüències aplicables en cas d’incompliment de les obligacions. 
 
L’Aecchaurà de reintegrar, total o parcialment l’import percebut en els supòsits previstos als 
articles 36 i 37 de la Llei 38/2003 General de Subvencions i 20 a 24 de l’Ordenança municipal 
de subvencions. 
 
Setè. Òrgan de Govern que autoritza el conveni. 
 
El present conveni ha estat aprovat per part de l’Ajuntament de Sant Celoni, per Junta de 
Govern Local. 
 
Vuitè.Durada del conveni. 
 
La durada d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 2020, 
sens perjudici de la posterior justificació de l’aplicació dels fons. No obstant, tal com s’indica a 
la condició 1a, atesa la naturalesa dels projectes que inclou, l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer podrà justificar les actuacions i les despeses, amb la memòria d’accions i amb factures, 
realitzades i emeses respectivament, des de l’1 de gener de 2020 fins a la finalització de la 
durada del conveni. 
 
Novè. Règim de modificació del conveni.  
 
L’eventual modificació del contingut del conveni requerirà acord unànime de les parts. 
 
Desè. Causes i formes d’extinció, prèvies al termini establert. 
 
 El present conveni s’extingirà per l’expiració del temps de vigència i, a més a més, en els 
supòsits següents: 
 
a) Per acord unànime de les parts. 
b) Per finalització de les accions previstes. 



 

 

c) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos establerts en aquest conveni, i 
un cop s’hagi actuat conforme es detalla tot seguit. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les accions previstes en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni 
f) Per causes generals establertes en la legislació general. 
 La part que proposi resoldre el present conveni ho ha de comunicar a l’altra part per escrit amb 
dos mesos d’antelació. Aquest procés l’ha de controlar la comissió de seguiment, vigilància i 
control, havent de garantir la correcta finalització de les accions pendents d’execució, d’acord 
amb l’article 52.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
En cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni, s’ha d’estar al que 
estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
sense perjudici del que estableix el pacte sisè del present conveni. 
 
Onzè.- Naturalesa del conveni i legislació aplicable. 
 
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa. 
 
En el no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol 
i,  l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Les qüestions litigioses que sorgeixen en aplicació del present conveni seran resoltes en via 
administrativa per l’òrgan competent i, si escau, davant la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
2. Atorgar a la Junta Provincial de Barcelona de l’Associació Espanyola Contra el Càncer amb 

NIF G28197564 la subvenció nominativa prevista al pressupost municipal de 2020, per un 
total 1.200,00 €. 

 
3. Autoritzar i disposar un total de 1.200,00 € de subvenció prevista en el conveni indicat, 

imputables a la partida 04 311F0 48903 (transferències corrents a famílies i entitats sense 
afany de lucre), del pressupost municipal 2020, en el benentès de fiscalització favorable per 
la Intervenció o en l’aplicació que aquesta proposi en el seu lloc. 
 

4. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de la bestreta a la Junta Provincial de 
Barcelona de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, per la quantitat de 900 € 
corresponents al 75% del total de 1.200 € de subvenció prevista, tant bon punt es produeixi 
la signatura del conveni i el 25% restant, quan presenti -dins els terminis establerts- la 
documentació justificativa preceptiva. 

 
5. Notificar a la Junta Provincial de Barcelona de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, els 

acords precedents per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 

6. Un cop signat el conveni, publicar-lo a la Seu electrònica (Secció convenis) de l’Ajuntament 
per a la seva consulta, a fi de donar compliment als principis de publicitat activa i 
transparència informativa als àmbits dels convenis de col·laboració, acollits a la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(article 8.2) i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (article 14). 

 
 
 
 
 
 
 

         



 

 

5.APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ/ACORD DE CUSTÒDIA ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI I EL PROPIETARI DE LA FINCA ANOMENADA CAN 
DRAPER PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS D'INTERÈS PÚBLIC SOBRE 
L'ENTORN NATURAL A LA ZONA DE LA TORDERA. 
 
Primer- Aprovar el conveni de col·laboració/acord de custòdia entre l’Ajuntament de Sant 
Celoni i el propietari de la finca anomenada Can Draper per a la realització d’actuacions 
d’interès públic sobre l’entorn natural a la zona de la Tordera, el qual literalment diu: 
 
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I EL PROPIETARI DE LA FINCA 
ANOMENADA CAN DRAPER, PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS D’INTERÈS 
PÚBLIC SOBRE L’ENTORN NATURAL A LA ZONA DE LA TORDERA 
 
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica 
 
REUNITS 
 
D’una part, el Sr. 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 dels articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
local i 53 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, assistit del secretari municipal, que dóna fe de l’acte. 
 
D’altra part, el Sr. X, que actua en el seu propi nom en qualitat de propietari de les finques de 
Can Draper a les quals es refereix el present Conveni. 
 
(En endavant, en el present Conveni seran denominats conjuntament com les “Parts”). 
 
Les Parts que intervenen es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal 
necessària per a la formalització del present document i, en els seus mèrits, 
 
MANIFESTEN 
 
1. ANTECEDENTS: ÀMBIT GEOGRÀFIC, DESCRIPCIÓ, TITULARITAT REGISTRAL I 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 
1.1. "Nom" (d’ara endavant, la “propietat”) és propietari de les finques ubicades entre el 

marge dret del riu Tordera i l’autopista AP-7, a l’alçada del barri Vivendes de Can 
Pàmies, Polígon Molí Paperer i part del Polígon Molí de les Planes.  
 
Es tracta de tres finques contigües de caràcter rústic que voregen el riu Tordera i ocupen 
la terrassa fluvial adjacent (veure annex).  
 
La major part de la superfície d’aquestes finques té un ús agrícola.  
 
Al llarg del marge fluvial hi ha un bosc de ribera en galeria, mentre que al marge oposat 
hi ha, a tocar dels conreus, un camí que forma part de la xarxa bàsica de pistes del 
municipi i que va paral·lel a l’autopista AP-7.  
 
En una d’aquestes finques hi ha un dipòsit de reg, de titularitat privada. 

 
1.2. Les referències cadastrals d’aquestes finques són: 

 
- 08201A017000100000RB. Polígon 17, parcel·la 10 
- 08201A017000110000RY. Polígon 17, parcel·la 11 
- 08201A017000120000RG. Polígon 17, parcel·la 12 

 



 

 

1.3. Pel que fa al planejament urbanístic, les finques de referència es troben en un sòl no 
urbanitzable classificat com a tipus VI zona 22.I, àrea de ribera (codi MUC N2).  
 
Aquest tipus de sòl es defineix com a terrenys ocupats per lleres dels cursos principals i 
zones al·luvials adjacents. Tenen un alt interès per la funció de corredors biològics que 
exerceixen i perquè són els llocs on es pot desenvolupar la vegetació de ribera.  
 
L’ús dominant indicat en el planejament és el manteniment d’ecosistemes fluvials i 
complementari agrícola.  
 
En la seva zona nord limiten amb sòl classificat com a sistema hidrogràfic (codi MUC 
SH). 
 

1.4. La finca disposa d’un Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF), elaborat d’acord 
amb l’Ordre AAM/246/2013, aprovat pel centre de la Propietat Forestal en data 5 d’abril 
de 2016 i amb vigència fins el 31 de desembre de 2031 (PTGMF núm. 958). 

 
2. MOTIUS D’INTERÈS PÚBLIC QUE JUSTIFIQUEN L’APROVACIÓ I FORMALITZACIÓ 

DEL CONVENI DE CUSTÒDIA 
 

La protecció del medi ambient és un acte de responsabilitat compartida, és a dir, ha des ser 
exercida tant a nivell individual com col·lectivament, tant per part dels organismes públics com 
dels privats.  
 
En el cas dels recursos naturals i paisatgístics, protegir-los vol dir fer-ne una gestió sostenible 
encaminada a la seva conservació, amb accions de millora dels hàbitats o també accions de 
prevenció d’impactes negatius.  
 
La zona objecte d’aquest Conveni presenta unes condicions que la fan especialment 
interessant en relació als ecosistemes que s’hi desenvolupen i a un element d’elevada 
importància en la prevenció d’incendis forestals: 
 
a) Valors naturals 

 
Les zones de ribera, és a dir, els terrenys ocupats per les lleres dels rius i els espais 
adjacents, tenen un alt interès biològic per la funció de corredors/connectors  que 
exerceixen i perquè són llocs on es desenvolupen els ecosistemes i hàbitats fluvials, de 
gran valor per a la biodiversitat i el paisatge.  
 
Els boscos de ribera protegeixen els marges en moments de grans avingudes perquè 
fixen el sòl amb les seves arrels i contenen l’erosió. També contribueixen en la qualitat 
dels ecosistemes aquàtics i de l’aigua circulant: l’ombrejat de la làmina d’aigua n’evita 
l’escalfament i l’eutrofització mentre que l’aportació de matèria orgànica n’enriqueix el 
substrat i les característiques fisico-químiques. En ambients mediterranis, a més, són 
una gran font de biodiversitat i de creació de paisatge, tot aportant a la població local un 
valor d’identitat i diverses funcions socials. 

 
Tot el límit nord-oest de l’àmbit geogràfic objecte d’aquest Conveni forma part del bosc 
en galeria de la Tordera. La formació vegetal autòctona, la verneda, inclosa en la 
Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, es troba de manera reduïda a la conca 
mitjana d’aquest riu per les diferents pressions antròpiques.  
 
Les antigues plantacions d’arbres per a la producció de paper han ocupat part dels 
terrenys de bosc de ribera natural, essent en part responsables d’una pèrdua 
considerable de la qualitat d’aquests boscos de ribera, de la seva fragmentació i, en 
alguns casos, fins i tot de la seva desaparició.  



 

 

 
Recuperar els boscos de ribera a la conca mitjana de la Tordera és un objectiu primordial 
per a la millora del paisatge, de la biodiversitat i del patrimoni natural local. Alhora, 
facilitar la recuperació del bosc autòcton millorarà la capacitat de connexió biològica dels 
ambients de ribera i la seva resposta a la dinàmica fluvial natural. 
 
A la resta del sòl d’aquestes finques es manté un ús agrícola d’elevat interès pel seu 
valor productiu com paisatgístic.  
 
La proximitat d’aquestes finques al nucli de Sant Celoni i a una de les rutes principals 
d’accés al Parc Natural del Montnegre fa que la conservació i manteniment del paisatge 
que aporten sigui un interès col·lectiu. 

 
b) Valors per a la prevenció d’incendis forestals 

 
Un dels majors riscos que pateix el medi natural a Sant Celoni, incrementat pels efectes 
del canvi climàtic, és el de patir grans incendis forestals. Per aquest motiu, el municipi 
disposa d’un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (en endavant, “PPI”) en el qual 
s’identifiquen tots els punts d’aigua que puguin abastir els equips d’extinció en cas 
d’incendi. 
 
Un d’aquests punts d’aigua es troba en l’àmbit d’actuació d’aquest Conveni, en el que 
existeix un dipòsit que pot ser utilitzat tant pels mitjans d’extinció terrestres com aeris.  
 
El manteniment de l’entorn d’aquest dipòsit és clau per a què es puguin desenvolupar 
aquests usos. 
 
Es tracta d’un dipòsit d’aigua per a reg feta d’obra, de forma cilíndrica, d’una alçada 
aproximada de 3 m i diàmetre 10 m.  
 
Es troba a tocar del camí paral·lel al riu Tordera i a l’autopista AP-7, camí que dóna 
accés a moltes de les pistes forestals que s’endinsen al massís del Montnegre.  
 
En el PPI 2019-2023 de Sant Celoni, aprovat pel DARP en data 12/04/2019, aquesta 
bassa figura en el programa d’arranjament 2020 com un dels elements a conservar.  
 
Concretament, és necessari fer un servei de manteniment dels entorns del dipòsit, 
desbrossada, tala d’arbrat i aclarida de vegetació, per tal de garantir una aproximació 
segura per part dels camions de bombers i dels helicòpters d’extinció d’incendis 
forestals. 

 
3. FINALITATS 
 
3.1. Objectius justificatius de l’Ajuntament de Sant CelonI 
 
3.1.1. Els Ajuntaments tenen atribuïda, entre d’altres competències, la relativa a la protecció del 

medi ambient, la qual integra tant la promoció d’accions de millora del patrimoni natural, 
com la prevenció d’impactes negatius sobre aquest.  
 
En aquest context, l’Ajuntament de Sant Celoni treballa en dues direccions:  

 
a) L’impuls d’actuacions de conservació i millora del medi natural. 
 
b) La prevenció del risc d’incendi forestal.  

 



 

 

3.1.2. La qualitat paisatgística i ambiental dels espais periurbans i de la façana fluvial del nucli 
urbà té una especial rellevància en l’àmbit social, perquè són espais d’ús comú per al 
lleure i l’educació i aporten un component identitari local.  

 
L’Ajuntament ha detectat la zona objecte d’aquest conveni com un espai d’interès públic 
en un bon estat de conservació, on hi ha un dels accessos principals al Parc Natural del 
Montnegre i el Corredor des del nucli urbà de Sant Celoni. Disposa d’un bosc de ribera 
d’especial importància ecològica i d’una zona agrícola, i conté un punt d’aigua inclòs en 
el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals que cal mantenir. 

 
3.1.3. Addicionalment, durant l’any 2020 l’Ajuntament de Sant Celoni té previst executar dos 

projectes, motiu pel qual la formalització del present Conveni de custòdia de dit espai 
esdevé l’instrument jurídic idoni per a satisfer els objectius referits i ampliar els objectius 
dels projectes a un objectiu marc que coresponsabilitza la propietat i l’administració local 
en el manteniment de les funcions i en la millora paisatgística de tot l’àmbit objecte 
d’aquest Conveni. 

 
Les dues actuacions a realitzar durant el 2020, que es podran mantenir i millorar en anys 
posteriors, sens perjudici de les que, en el seu cas, es prevegin executar en el marc del 
present Conveni mitjançant la tramitació i posterior aprovació de la corresponent 
Addenda al mateix als efectes de concretar les futures actuacions, són les següents: 

 
a) Projecte de millora de la connectivitat ecològica entre els parcs del Montseny i del 

Montnegre, aprovat provisionalment per JGL de 12/03/2020 i que s’aprovarà 
definitivament amb la signatura d’aquest Conveni. Aquest projecte, que té un àmbit 
d’actuació més ampli, proposa la millora del bosc de ribera d’una part de les 
finques de referència, amb actuacions de neteja de deixalles, treballs de millora 
forestal, potenciació d’espècies protegides o singulars i control d’espècies 
invasores. Concretament, el projecte preveu una actuació en la unitat d’actuació 
8b del PTGMF indicat a l’apartat 1.6 d’aquest Conveni. 

 
b) Programa anual de prevenció d’incendis forestals de Sant Celoni, PPI 2020, en el 

qual una de les actuacions és el manteniment de l’entorn de la bassa de can 
Draper, situada en una de les finques de referència. Les actuacions corresponen, 
bàsicament, al desbrossat, tala d’arbres i aclarida a l’entorn de la bassa per fer-la 
accessible tant per equips d’extinció terrestres com aeris. 

 
3.1.4. L’Ajuntament de Sant Celoni és entitat membre de la Xarxa per a la Conservació de la 

Natura, una organització que impulsa el desenvolupament i l’ús de la custòdia del 
territori a Catalunya, treballant estretament amb institucions i entitats interessades en 
posar en pràctica la custòdia del territori. 

 
3.2. Objectius justificatius de la propietat 
 
La propietat té com a objectiu de gestió la conservació dels elements naturals, paisatgístics i 
patrimonials de les finques de referència. A més, té la voluntat de fer compatible la gestió de la 
seva finca amb els projectes indicats en l’apartat 3.1.3 anterior i altres que puguin sorgir de la 
col·laboració municipal amb els matiexos objectius. 
 
4. FONAMENTACIÓ JURÍDICA I COMPETÈNCIES 
 
De conformitat amb allò previst a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, els ens locals poden concertar pactes, convenis o condicions que considerin adequats, 
sempre que no siguin contraris a l’interès públic o als principis de bona administració. 
 
El present Conveni es formalitza en exercici de les competències municipals atribuïdes per la 
següent normativa: 



 

 

 
 La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat. 

 
 Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases del Règim Local i 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 relació a la custòdia del territori i les potestats de disciplina urbanística, 
patrimoni històric i protecció del medi ambient. 

 
 Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya. 
 
Per tot això, les dues parts, de comú acord i reconeixent plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest Conveni d’acord amb els següents 
 
PACTES 
 
PRIMER.- Objecte del Conveni 
 
Les dues parts reconeixen la Custòdia del Territori, emparada en la Llei 42/2007, com 
l’instrument jurídic adequat per a garantir la col·laboració entre Administració, propietaris i 
usuaris en la bona gestió i la protecció permanent dels valors ambientals de la zona d’actuació i 
les seves proximitats, contribuint, en aquest cas concret, a la consecució del bon estat ecològic 
i de la millor capacitat connectora del bosc de ribera de la Tordera i a garantir l’existència d’una 
infraestructura de suport a l’extinció d’incendis forestals.  
 
En atenció a l’exposat, l'objecte del present Conveni és formalitzar la col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sant Celoni i la propietat mitjançant un acord de custòdia del territori per 
treballar conjuntament en la conservació dels valors naturals, paisatgístics i patrimonials de 
l’àmbit d’actuació indicat a la clàusula segona. 
 
SEGON.- Àmbit d'actuació 
 
L’àmbit geogràfic d’actuació del present Conveni es circumscriu al terreny constituït per les 
següents parcel·les cadastrals, situades al marge dret de la Tordera, del terme municipal de 
Sant Celoni: 
 

a) 08201A017000100000RB: 14.643 m2. 
b) 08201A017000110000RY: 10.120 m2. 
c) 08201A017000120000RG:  2.232 m2 de Sant Celoni.  

 
La superfície total de l’àmbit d’actuació és, doncs, de 26.995 m2.  
 
S’adjunta plànol de situació i delimitació (annex). 
 
TERCER.- Compromisos de les parts 
 
3.1.  Les parts es comprometen a col·laborar de manera conjunta en la realització 

d'actuacions d'interès general de defensa del medi ambient, de protecció, posada de 
relleu, difusió i sensibilització sobre els valors dels ecosistemes, l’ús i els elements 
existents en les finques de l’àmbit d’actuació en els termes determinats en el present 
Conveni. 

 
Aquest Conveni no suposa la cessió o atorgament de cap dret en exclusiva a 
l’Ajuntament en el seu àmbit geogràfic d’aplicació.  

 
3.1.  La propietat es compromet a: 



 

 

a) Permetre i facilitar les actuacions de millora del bosc de ribera impulsades per 
l’Ajuntament de Sant Celoni i el manteniment posterior si escau. 
 
La propietat autoritza de forma expressa l’execució del Projecte de millora de la 
connectivitat ecològica entre els parcs del Montseny i del Montnegre i es 
compromet a fer compatible la gestió de la finca amb els objectius de conservació 
de d’aquest projecte. Així mateix, autoritza a l’Ajuntament de Sant Celoni a 
comunicar i, en cas necessari, a proposar la modificació de l’actuació de millora 
forestal al Centre de la Propietat Forestal de la finca Can Draper (PTGMF núm. 
958) en la unitat d’actuació 8b, de 0,97 ha, l’objectiu de la qual serà la conservació 
de la verneda i bosc de ribera mixt. 
 

b) Permetre a l’Ajuntament de Sant Celoni les actuacions de millora de l’entorn de la 
bassa de can Draper indicades en el marc del PPI de Sant Celoni, així com 
prendre les mesures necessàries per a què el dipòsit es trobi en la seva màxima 
capacitat sempre que sigui possible i a disposició dels equips d’extinció d’incendis 
forestals. 
 

c) Prendre totes les precaucions i mesures correctores possibles per reduir qualsevol 
impacte ambiental sobre els elements d’interès públic de l’àmbit d’aquest Conveni 
fruit de les activitats pròpies o instal·lacions a les finques.  
 

d) Mantenir l’ús agrícola actual de manera sostenible sense afectar la zona del bosc 
de ribera tal com ha estat realitzant fins ara. 
 

e) Valorar i acordar actuacions a realitzar conjuntament amb l’Ajuntament de Sant 
Celoni. 
 

f) No realitzar ni autoritzar a tercers per a què facin a la finca actuacions contràries 
als objectius d’aquest Conveni. 
 

g) Comunicar prèviament a l’altra part qualsevol actuació que desenvolupi en l’àmbit 
objecte d’aquest Conveni. 

 
3.2.  L’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a: 
 

a) Executar les dues actuacions a realitzar durant el 2020, consistents en: 
 
1. Millora del bosc de ribera de la finca que es troba al nord-est de la passera 

de can Pàmies, amb actuacions de neteja de deixalles, treballs de millora 
forestal, potenciació d’espècies protegides o singulars i control d’espècies 
invasores, dins el marc del Projecte de millora de la connectivitat ecològica 
entre els parcs del Montseny i del Montnegre, que s’adjunta com a annex. 
 

2. Manteniment de l’entorn de la bassa de can Draper, situada en una de les 
finques de referència: desbrossat, tala d’arbres i aclarida a l’entorn de la 
bassa per fer-la accessible tant per equips d’extinció terrestres com aeris. 
Aquesta actuació es troba integrada en el Programa anual de prevenció 
d’incendis forestals de Sant Celoni, PPI 2020. 

 
b) Executar les actuacions que s’acordin amb el propietari mitjançant addendes al 

present conveni en els anys successius de vigència del mateix. 
 

c) Avaluar, conjuntament amb la propietat, i fer possible altres actuacions de 
conservació i manteniment dels elements d’interès i del paisatge que es posen en 
valor en aquest Conveni, de divulgació i d’educació ambiental, que es puguin 
acordar realitzar en la resta d’anys del període del Conveni. 



 

 

 
d) No fer actuacions en l’àmbit privat que no hagin estat consensuades amb la 

propietat mitjançant la Comissió de Seguiment i que no estiguin relacionades 
directament amb l’interès públic, en la millora del paisatge, conservació de la 
biodiversitat i/o mesures de prevenció d’incendis forestals.  
 

e) Notificar a la propietat de les actuacions a realitzar a la finca objecte d’aquest 
Conveni amb una antelació mínima de quinze dies. 

 
f) Col·laborar amb la propietat per aconseguir els objectius paisatgístics, ecològics i 

funcionals de les finques objecte d’aquest Conveni. 
 

g) Vetllar i fer el seguiment del present conveni amb una visita anual, com a mínim i, 
si escau, un informe de seguiment del Conveni que permeti avaluar el compliment 
dels compromisos i el grau de satisfacció de les parts, amb el vist-i-plau dels 
signataris d’aquest Conveni. 
 

h) Respectar els usos i gestió de la finca, descrits en el present Conveni, per part de 
la propietat. 

 
QUART.- Difusió i divulgació 
 
4.1.  Durant la vigència del present Conveni, les parts acorden poder fer difusió pública de la 

seva existència per qualsevol mitjà de comunicació, fent-se mutu reconeixement públic.  
 
4.2. En tota activitat de difusió i divulgació s'haurà de fer menció a la col·laboració establerta 

entre les parts signants.  
 
CINQUÈ.- Finançament 
 
5.1.   Les despeses de les actuacions descrites se subjectaran cada any a l’existència de la 

consignació pressupostària corresponent.  
 

Per al primer any, l’Ajuntament de Sant Celoni estima una despesa màxima valorada en 
en 1.204,12 € de les partides pressupostàries 05 1722A 60903 (932,05€) i 08 136A0 210 
(272,07€).  
 
Pels als anys següents i durant la vigència del Conveni, la despesa municipal es 
determinarà en funció de la disponibilitat pressupostària, ajuts externs a projectes 
d’actuació, etc. i d’acord amb el pressupost ordinari de l’Ajuntament. A tal efecte, es 
tramitarà i aprovarà la corresponent Addenda al conveni als efectes de concretar les 
futures actuacions i el seu finançament. 

 
5.2.  La propietat, pel seu cantó, assumeix les despeses generades per les actuacions de 

gestió ordinària de l’espai. 
 
SISÈ.-Comissió de seguiment 
 
6.1.  Es crea una comissió de seguiment formada per un representant de cadascuna de les 

parts signants del Conveni que exercirà la funció de fer el seguiment del compliment dels 
pactes i de les actuacions a què es comprometen. Es reunirà un mínim d’un cop l’any i, si 
escau, emetrà informe anual que permetrà avaluar el grau de compliment d’aquest 
Conveni. 

6.2.  Els dubtes d’interpretació que sorgeixin respecte als pactes d’aquest Conveni, així com 
les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació del mateix, seran resoltes per aquesta 
comissió. 

 



 

 

SETÈ.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts s’obliguen al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica  3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de protecció de dades personals i garantia dels drets digital i a la 
normativa de desenvolupament i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE, en relació amb les dades personals a les quals tinguin accés durant la 
vigència del present Conveni. 
 
VUITÈ.- Entrada en vigor i vigència del Conveni 
 
8.1.  Aquest Conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i per un termini de quatre 

anys. 
8.2.  La vigència del Conveni podrà prorrogar-se anualment, fins a un màxim de quatre anys, 

si les parts en consideren la conveniència.  
En aquest cas, les parts hauran de formalitzar la pròrroga per escrit, amb una antelació 
mínima d'un mes abans de l’expiració de la seva vigència.  

8.3.  Les parts podran donar per finalitzat el present Conveni de mutu acord en qualsevol 
moment, sens perjudici del rescabalament de les despeses efectuades per cadascuna de 
les parts. 
En cas que sigui d’interès d’una de les parts desistir del present Conveni ho comunicarà 
per escrit a l’altra part amb un antelació mínima de tres mesos abans del següent 
venciment. 

 
NOVÈ.- Modificacions del Conveni 
 
9.1.  Aquest Conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en relació 

a la matèria aquí continguda.  
 
9.2.  No obstant l’anterior, qualsevol modificació d’aquest Conveni haurà de constar per escrit 

i estar signada per totes les parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per 
a fer-ho. 

 
DESÈ.- Transmissió de la finca 
 
10.1.  La propietat haurà d’informar a l’adquirent de les obligacions derivades del present 

Conveni i farà constar expressament l’obligatorietat de l’adquirent de subrogar-se en els 
drets i obligacions que se’n deriven. 

 
10.2. En cas d’incomplir aquesta obligació, la propietat respondrà davant de l’Ajuntament de 

Sant Celoni als efectes oportuns, com si hagués incomplert el present Conveni. 
 
ONZÈ.-Extinció 
 
El present Conveni es podrà extingir per les causes següents: 
 
a) Per la finalització del termini de vigència. 

 
b) Per l’incompliment de les obligacions pactades sense causa justa. 

 
c) Per mutu acord entre les parts. 

 
d) Per impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat previstos. 

 
e) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 
 



 

 

DOTZÈ.- Jurisdicció 
 
12.1.  El present Conveni té naturalesa administrativa i en la seva interpretació i 

desenvolupament regeix l’ordenament jurídic administratiu, amb expressa submissió de 
les parts a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
12.2.  Les Parts es sotmeten, expressament i voluntàriament, a la Jurisdicció dels Jutjats i 

Tribunals de la ciutat de Barcelona per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui 
sorgir en relació amb l’execució i interpretació del present Conveni, renunciant a 
qualsevol fur que per Llei pugui correspondre.  

 
En prova de conformitat, les parts signen el present document per duplicat, quedant-ne un en 
poder de cada part, en el lloc i data indicats a l’encapçalament, de tot el qual, com a secretari, 
en dono fe.” 
 
Annex 1 Plànol 01 situació 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Annex Plànol 02 Delimitació 
 
 

 
 
Segon- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de l’acord la documentació necessària pel 
compliment del present acord.  
 
Tercer- Notificar el present acord al senyor X. 
 
Quart- Un cop signat l’acord, publicar-lo a la Seu Electrònica (Secció Convenis) de 
l’Ajuntament per a la seva consulta, a fi de donar compliment als principis de publicitat activa i 
transparència informativa als àmbits dels convenis de col·laboració, acollits a la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 8.2) i la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(article 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS D'ARENYS DE MAR, ARENYS DE 
MUNT, CALDES D'ESTRAC, CALELLA, CANET DE MAR, DOSRIUS, FOGARS DE LA 
SELVA, LLINARS DEL VALLÈS, MALGRAT DE MAR, MATARÓ, PALAFOLLS, PINEDA DE 
MAR, ST. ANDREU DE LLAVANERES, ST. CEBRIÀ DE VALLALTA, ST CELONI, ST ISCLE 
DE VALLALTA, ST POL DE MAR, ST VICENÇ DE MONTALT, STA SUSANNA, TORDERA, 
VALLGORGUINA I VILALBA SASERRA  I L'ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL 
MONTNEGRE I CORREDOR PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS. 
 
Primer- Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els 
Aj. d'Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d'Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, Fogars 
de la Selva, Llinars del Vallès, Malgrat de Mar, Mataró, Palafolls, Pineda de Mar, St Andreu de 
Llavaneres, St Cebrià de Vallalta, St Celoni, St Iscle de Vallalta, St Pol de Mar, St Vicenç de 
Montalt, Sta Susanna, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra i l'Associació de Propietaris del 
Montnegre i Corredor per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la gestió 
forestal estratègica, aprovada per la Presidència de la Diputació de Barcelona en data 12 de 
juliol de 2020, que literalment diu així: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, 
ELS AJUNTAMENTS D’ARENYS DE MAR, ARENYS DE MUNT, CALDES D’ESTRAC, 
CALELLA, CANET DE MAR, DOSRIUS, FOGARS DE LA SELVA, LLINARS DEL VALLÈS, 
MALGRAT DE MAR, MATARÓ, PALAFOLLS, PINEDA DE MAR, SANT ANDREU DE 
LLAVANERES, SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, SANT CELONI, SANT ISCLE DE 
VALLALTA, SANT POL DE MAR, SANT VICENÇ DE MONTALT, SANTA SUSANNA, 
TORDERA, VALLGORGUINA, VILALBA SASSERRA I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS 
DEL MONTNEGRE I DEL CORREDOR PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 
MITJANÇANT EL FOMENT DE LA GESTIÓ FORESTAL ESTRATÈGICA   
  
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN  
   
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president delegat de l'Àrea d'Infraestructures i 
Espais Naturals,  l'Il·lm. Sr. X, facultat  pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans  de la Diputació  de 
Barcelona, diferents  del  Ple, de data 16 de desembre de 2019 (publicat  en  el BOPB  de 19 
de desembre de 2019),  assistit pel secretari delegat, el Sr. X, en  virtut de  les  facultats  
conferides pel Decret de  la Presidència núm. 2446/20, de data 13 de març de 2020 (publicat 
en el BOPB de 16 de març de 2020).  
  
AJUNTAMENT D‟ARENYS DE MAR representat per I’alcaldessa presidenta, assistida per la 
secretària de la Corporació, Sra. X.  
  
AJUNTAMENT D‟ARENYS DE MUNT representat per I’alcalde president, Il·lm. Sr. X, assistit 
per la secretària de la Corporació, Sra. X.  
  
AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC representat per I’alcaldessa presidenta, Il·lma. Sra. X, 
assistida pel secretari de la Corporació, Sr. X. 
  
AJUNTAMENT DE CALELLA representat per I„alcaldessa presidenta, Il·lma.  Sra.  X, assistida 
per la secretària de la Corporació, Sra. X.  
  
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR representat per I’alcaldessa presidenta, Il·lma. Sra. X, 
assistida per la secretària de la Corporació, Sra. X.  
  
AJUNTAMENT DE DOSRIUS representat per I’alcaldessa presidenta, Il·lma. Sra. X, assistida 
pel secretari de la Corporació, Sr. X.  
  



 

 

AJUNTAMENT DE FOGARS DE LA SELVA representat per I’alcalde president,  Il·lm. Sr. X, 
assistit pel secretari de la Corporació, Sr. X.  
  
AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS representat per I’alcalde president, Il·lm. Sr. X, 
assistit per la secretària de la Corporació, Sra. X.  
  
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR representat per I’ alcalde president, Il·lm. Sr. X, assistit 
pel secretari de la Corporació, Sr. X. 
 
AJUNTAMENT DE MATARÓ representat per I„alcalde president, Il·lm. Sr. X, assistit pel 
secretari de la Corporació, Sr. X.  
  
AJUNTAMENT DE PALAFOLLS representat per I„alcalde president, Il·lm. Sr. X, assistit pel 
secretari de la Corporació, Sr. X.  
  
AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR  representat per  I‟alcalde president,  Il·lm. Sr. X, assistit 
pel secretari de la Corporació, Sr. X.  
  
AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES representat per I„alcalde president, 
Il·lm. Sr. X, assistit pel secretari de la Corporació, Sr. X.  
  
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA representat per I„alcalde president, Il·lm. Sr. 
X, assistit per la secretària de la Corporació, Sra. X.  
  
AJUNTAMENT DE SANT CELONI representat per I„alcalde president, Il·lm.  Sr.  X, assistit pel 
secretari de la Corporació, Sr. X.  
  
AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA representat per I„alcalde president, Il·lm.  Sr. 
X, assistit per la secretària de la Corporació, Sra. X 
  
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR representat per I„alcalde president, Il·lm. Sr. X, assistit 
per la secretària de la Corporació, Sra. X.  
  
AJUNTAMENT DE  SANT  VICENÇ DE MONTALT  representat per I„alcalde president, Il·lm.  
Sr. X, assistit per la secretària de la Corporació, Sra. X. 
  
AJUNTAMENT  DE  SANTA  SUSANNA  representat per I„alcalde president, Il·lm.  Sr.  X, 
assistit pel secretari de la Corporació, Sr. X.  
  
AJUNTAMENT DE TORDERA  representat per I„alcalde president, Il·lm. Sr.  X, assistit per la 
secretària de la Corporació, Sra. X.  
  
AJUNTAMENT  DE  VALLGORGUINA  representat per I„alcalde president, Il·lm.  Sr.  X, assistit 
per la secretària de la Corporació, Sra. X.  
  
AJUNTAMENT DE VILALBA SASSERRA representat per I„alcalde president, Il·lm. Sr.X, assistit 
pel secretari de la Corporació, Sr. X.  
  
ASSOCIACIÓ  DE  PROPIETARIS  DEL  MONTNEGRE  I  DEL  CORREDOR  representada  
pel president, Sr. X. 
 
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
  
I.  Els  incendis  forestals  són una  amenaça  real  i  constant  pel  territori  dels municipis de la 
Província de Barcelona, que causen anualment greus danys a persones, bens i al medi 
ambient. 
 



 

 

II. Els  boscos  mediterranis  presenten,  a  gran  part  de  la  seva  superfície,  un  estat 
d'abandonament i una manca de gestió forestal que els fa susceptibles a patir amb major 
intensitat els efectes de les pertorbacions naturals i el canvi climàtic.  
  
III.  Aquesta realitat provoca que en bona mesura, a la superfície forestal de la província de 
Barcelona sigui necessari promoure, estimular i potenciar les activitats agràries, per tal de 
transformar  de  manera  global  el  paisatge  i  prevenir  els  efectes  de  les  pertorbacions 
naturals, millorar l'estat dels nostres boscos, la conservació de la biodiversitat i l‟equilibri 
territorial.  
  
IV.  Les Associacions de Propietaris Forestals són entitats privades amb personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat d‟obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense ànim de 
lucre, emparades en la Llei 7/1997, de 18 de juny, d‟associacions, molt esteses i arrelades en  
el  territori  de  la  demarcació  de  Barcelona,  i  que  tenen  com  a  objectiu  principal 
promoure la gestió forestal sostenible a les finques dels seus associats.    
  
V.  Més del 80 % dels terrenys forestals de la demarcació de Barcelona estan en mans de 
propietaris privats, amb un greu problema d‟atomització i una  creixent  desvinculació  de 
l‟activitat primària. En aquest context, les Associacions de Propietaris Forestals tenen unpaper 
fonamental en l‟organització d‟una part important de la propietat privada, el que facilita la gestió 
forestal de les comarques de Barcelona i, per tant, la reducció dels perills relacionats amb els 
incendis forestals dels boscos no gestionats.  
  
VI.  Els ajuntaments tenen atribuïdes competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així 
com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el  que preveuen l‟art. 40 de la Llei 6/1988, 
de 30 de març, forestal de Catalunya, els articles 2 i 4.4 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril,  de  
mesures  de  prevenció  dels  incendis  forestals  en  les  urbanitzacions  sense continuïtat  
immediata amb  la  trama urbana.  l'art. 25.2,  f) de  la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora  de  
les  bases  de  Règim  Local,  modificat  per  la  Llei  27/2013,  de  27  de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l‟Administració Local, i l'art. 66.3, lletres c),d)  i  f)  del  Text 
Refós  de  la  Llei municipal  i  de Règim  Local  de Catalunya,  aprovat  per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril i l‟art. 84.2, f) de l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei 
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.   
  
VII.  Els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures addicionals 
de  prevenció  que  considerin  oportunes  d'aplicació  a  les  zones  forestals  del  seu  terme 
municipal segons l‟article 13 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixenmesures 
de prevenció d'incendis forestals.   
 
VIII.  La  Diputació  de  Barcelona  té  atribuïdes  competències  en  matèria  d'assistència  i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.  
  
IX.  L’Àrea d‟Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, a través de 
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d‟Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, en la 
seva funció d’assistència als ajuntaments en la prevenció dels incendis forestals, té encarregat  
el  disseny  d'estratègies  i  sistemes  per  a  la  prevenció  municipal  d'incendis forestals i la 
restauració i valoració d'àrees forestals degradades. L’objectiu és dotar als municipis d‟eines 
per fer-los  més  resistents  i  resilients  als  incendis  forestals  i  altres pertorbacions  naturals,  
agreujades  pel  canvi  climàtic,  i  garantir  així  la  seguretat  de  les persones, els bens i la 
constant prestació de serveis ecosistèmics que proporcionen els boscos als seus habitants.   
  
X.  La Diputació de Barcelona, a  través de  la seva Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari desenvolupa, des de l'any 1999, una línia de  
suport  als  municipis  en  matèria  de  gestió  forestal  per  a  la  restauració  de  zones 
afectades per pertorbacions naturals i per a la prevenció d'incendis forestals.  
  



 

 

XI.  Atès  que  durant  els  anys  2004,  2005  i  2006,  es  van  signar  convenis  de  
col·laboració anuals que aprovaven programes anuals extraordinaris per a la redacció d‟un Pla 
Marc de Restauració i Millora Forestal de l‟Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i 
el Corredor. Que en data 9 de gener del 2007 es va signar el conveni marc de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments d’Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la 
Selva,  Llinars  del  Vallès,  Sant  Cebrià  de  Vallalta,  Sant  Celoni,  Sant  Iscle  de  Vallalta, 
Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra i l‟Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i 
del Corredor per a l’execució d‟un Pla Marc de Restauració i Millora Forestal. Que dit Pla Marc 
s’ha anat executant a través de Programes Anuals.  
  
XII.  Que  la  Diputació  de  Barcelona  ha  elaborat,  a  petició  dels  ajuntaments  implicats  i 
l’Associació de propietaris del  Montnegre  i  del  Corredor  la  identificació  de  les  zones 
estratègiques de gestió  forestal per a la prevenció d‟incendis forestals amb l'objectiu de 
concretar els treballs necessaris a realitzar en aquestes zones.  
  
XIII.  Que les parts consideren que tots els temes que s‟exposen són d'interès comú i que la 
col·laboració mútua per a desenvolupar-los és necessària, valuosa  i eficaç. És per això que les 
parts manifesten que la convergència d‟interessos justifica la formalització d’un conveni  que  
estableixi  el  marc  de  col·laboració  i  coordinació  que  permeti  aconseguir resultats positius.  
  
XIV.  Que la minuta del conveni va ser aprovada per decret de la Presidència de la Diputació de  
Barcelona, de data ......    
 
Per  tot això, els ens participants, de  comú acord,  i  reconeixent-se plena  capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:  
   
PACTES  
   
Primer.- Objecte del conveni 
 
L’objecte del present conveni és el d‟establir els mecanismes de col·laboració entre la 
Diputació de  Barcelona,  els  Ajuntaments  d‟Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d‟Estrac, 
Calella,Canet  de  Mar,  Dosrius,  Fogars  de  la  Selva,  Llinars  del  Vallès,  Malgrat  de  Mar,  
Mataró, Palafolls,  Pineda  de  Mar,  Sant  Andreu  de  Llavaneres, Sant Cebrià  de  Vallalta,  
Sant Celoni, Sant  Iscle  de  Vallalta,  Sant  Pol  de  Mar,  Sant  Vicenç  de  Montalt,  Santa  
Susanna,  Tordera,Vallgorguina i Vilalba Sasserra i l‟Associació de propietaris del Montnegre i 
del Corredor per a la prevenció d‟incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal 
estratègica en l’àmbit dels municipis signants.  
  
Els objectius principals del present conveni, són entre d‟altres:  
  
1.  Reduir el risc de grans incendis forestals i l‟afectació d‟aquests a persones i bens mitjançant 
actuacions que modifiquin el model de combustible en Àrees de Gestió Prioritària.  
2.  Restaurar les zones forestals afectades per incendis i altres pertorbacions.  
3.  Impulsar les iniciatives en el territori que directa o indirectament ajudin a trencar la 
continuïtat forestal del paisatge i a reduir la carrega de combustible.  
4.  Millorar l‟adaptació dels espais agroforestals als efectes del canvi climàtic.  
  
Aquests objectius són de mutu interès per les parts, perquè ni la Diputació de Barcelona, ni els 
Ajuntaments  d‟Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d‟Estrac, Calella, Canet de Mar, 
Dosrius, Fogars de  la Selva, Llinars del Vallès, Malgrat de Mar, Mataró, Palafolls, Pineda de 
Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, 
Sant  Pol  de  Mar,  Sant  Vicenç  de  Montalt,  Santa  Susanna,  Tordera,  Vallgorguina  i  
Vilalba Sasserra  ni l‟Associació de propietaris  del Montnegre  i del Corredor  poden  desplegar 
aquest conveni de forma unilateral. La Diputació de Barcelona perquè no coneix o no té accés 
directe a  la  propietat  forestal  privada,  majoritària  a  la zona de l‟àmbit del conveni,  els  
Ajuntaments signants i l‟Associació de propietaris del Montnegre i del Corredor perquè no 



 

 

tenen la capacitat i especialització tècnica necessària per a la implementació de treballs 
silvícoles en el marc de  la gestió forestal estratègica per a la prevenció d’incendis forestals.  
  
Aquest  conveni  de  col·laboració  es  desenvolupa  mitjançant l‟elaboració i aprovació dels 
corresponents Programes Anuals d‟Actuacions per les Àrees de Gestió Prioritària detallades a 
l’Annex 1 i 3 d‟aquest conveni. Les actuacions a realitzar per a la implementació d‟aquestes 
Àrees  de  Gestió  Prioritària  així  com  per  a  la  restauració  de  zones  forestals  afectades  
per incendis i altres pertorbacions, es detallen a l‟Annex 2.  
   
Segon.- Compromisos de les parts  
  
Els Ajuntaments  d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de 
Mar, Dosrius,  Fogars  de  la Selva,  Llinars  del Vallès, Malgrat  de Mar, Mataró, Palafolls, 
Pineda  de Mar,  Sant Andreu  de  Llavaneres, Sant Cebrià  de Vallalta, Sant Celoni, Sant 
Iscle  de  Vallalta,  Sant  Pol  de  Mar,  Sant  Vicenç  de  Montalt,  Santa  Susanna,  
Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra es comprometen a:  
  
Divulgar  els  treballs  objecte  del  conveni  entre  els  propietaris  forestals  del  municipi  
facilitant informació  detallada  als  interessats  que  ho  sol·licitin  i  realitzar  convocatòries  de  
reunions informatives als propietaris forestals del municipi.   
  
Posar a disposició dels signants del conveni, equipaments públics, mobiliari i equips per tal de 
realitzar  reunions  i  altres  formes  de  comunicació  de  les  accions  objecte  del  conveni, 
d’acord amb les possibilitats municipals i dins de la programació corresponent 
 
Posar a disposició personal per l‟organització de reunions i actes informatius en l‟àmbit dels 
respectius municipis.   
  
Posar  a  disposició  els mitjans  locals  públics  de  comunicació  per  tal  de  difondre  les  
accions objecte del conveni i convocar sessions informatives.  
  
Col·laborar  en  l’obtenció de permisos i llicencies necessaris per a l‟execució de  les  accions 
objecte del conveni, especialment en aquells que siguin de competència municipal.  
  
Elevar al ple de l’ajuntament  les  propostes  d‟exempció o de bonificació  de  pagament  de 
l’Impost sobre Construccions,  Instal·lacions  i Obres  que  gravi  les  actuacions  previstes  en  
el conveni i en els corresponents Programes Anuals d’Actuacions, quan el subjecte passiu sigui 
alguna de les entitats signants d‟aquest conveni, i que siguin susceptibles de ser declarades 
exemptes o bonificades de conformitat amb allò establert a la legislació sectorial, tributària i a 
les Ordenances Fiscals.  
  
Participar de la comissió de coordinació i seguiment que regirà el present conveni.  
  
Finançar els Programes Anuals d‟Actuacions en la mesura que ho permeti la seva disponibilitat 
pressupostària anual.  
  
Promoure en els equipaments públics municipals l‟ús preferent de la biomassa forestal 
procedent de les Àrees de Gestió Prioritària definides en l‟annex 3 del conveni,com a Font 
d’energia tèrmica.  
  
Prioritzaren els  criteris de puntuació dels plecs de  clàusules administratives en processos de 
contractació públics de subministraments de combustible “Estella forestal”  la compra d’estella 
forestal procedent de les Àrees de Gestió Prioritària.  
  
 
 
 



 

 

 
 
L’Associació del Montnegre i del Corredor es compromet a:  
  
Divulgar  els  treballs  objecte  del  conveni  entre  els  propietaris  forestals  del  municipi,  
facilitant informació detallada als interessats que ho sol·licitin.   
  
Realitzar campanyes de captació de socis especialment dirigides als propietaris forestals de les 
Àrees de Gestió Prioritària definides en el present conveni.  
  
Realitzar convocatòries de reunions informatives als propietaris forestals de l’àmbit dels 
respectius municipis.  
  
Posar  a  disposició  del  conveni  personal per l‟organització de reunions i actes informatius  en 
l’àmbit dels respectius municipis.  
   
Donar informació actualitzada, en la seva pàgina web o en la de federacions a la que lliurement 
estigui adherida, de l‟evolució del conveni, despeses i ingressos relacionats i dels processos de 
contractació.    
 
Realitzar el procediment d‟adjudicació i contractació de treballs previstos en els corresponents  
Programes Anuals d‟Actuacions aplicant de forma general les següents consideracions:  
  
•  Els contractes d‟obres de valor estimat inferior a 40.000 euros, IVA exclòs, i els contractes de 
serveis de valor estimat  inferior a 15.000 euros,  IVA exclòs, es podran adjudicar directament a 
qualsevol empresari amb capacitat d‟obrar i que compti amb l‟habilitació professional 
necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.  
 
•  En les adjudicacions directes, s‟haurà d‟acreditar la petició formal i per escrit d‟almenys tres 
pressupostos.  
 
•  Per valors superiors, es podran adjudicar els contractes per qualsevol procediment dels 
previstos a la Secció 2ona. del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la Llei 9/2017.  
 
•  El perfil del contractant es localitzaria en el web corporatiu de l‟Associació. En la seva 
mancança, el web municipal o en la de federacions a la que lliurement estigui adherida.  
•  Signar amb els contractistes un contracte acompanyat d‟un plec de condicions que reguli la 
contractació, per a la correcta execució dels treballs adjudicats d‟acord amb el conveni i els 
Programes Anuals d‟Actuacions corresponents.  
 
•  Comunicar aquest contracte, abans de l‟inici de la prestació, al tècnic representant de la 
Diputació de Barcelona i secretari de la comissió de seguiment.  
  
Obtenir de les administracions públiques que corresponguin les autoritzacions necessàries per 
a l’execució de les accions objecte del conveni i les accions concretes dels Programes Anuals 
d’Actuacions.  Traslladar  aquestes autoritzacions, abans de l’inici de la prestació, al  tècnic 
representant de la Diputació de Barcelona i secretari de la comissió de seguiment  
  
Signar  amb  tots  i  cadascun  dels  propietaris  privats  i  usufructuaris  afectats,un  contracte  
que inclogui entre altres almenys les següents clàusules:  
  
•  El  representant  de  la  propietat  lliura  una  còpia  de  la  nota  simple  del  registre  de  la 
propietat  amb  data  de  validesa  inferior  a  6 mesos  en  el moment  de  la  signatura  del 
contracte.   
 



 

 

•  La superfície objecte del present contracte, és de ___ ha, de la finca amb nom _____, del 
municipi _______, d’acord amb el plànol annex que s’adjunta com a part integrant d’aquest 
contracte.  
 
•  Taula amb la superfície per parcel·les cadastrals objecte de contracte i les actuacions 
previstes.  
 
•  La Propietat autoritza a l’Associació a:   
 
o  Negociar  i  contractar  els  treballs  segons  les  condicions  particulars  de  la superfície 
objecte del mateix contracte. Aquests contractes estan a disposició de la Propietat si aquesta 
ho requereix.  
o  Realitzar els tràmits per obtenir els permisos oficials necessaris per procedir a l‟execució 
dels treballs.  
o  Sol·licitar  en  el  seu  nom  i  interès  tots  els  ajuts  i  subvencions  públiques  que 
s’escaiguin en relació a les  actuacions  a  realitzar  en  la  superfície  definida  a l’article tercer, 
gestionar-ne la seva tramitació i percebre’n el seu import.  
o  Sol·licitar  a  les  administracions  públiques  informació  sobre  les  subvencions forestals 
que li siguin atorgades en relació a les superfícies de la finca objecte del present contracte.  
o  Entrar a la seva finca per si mateixa o a través de tercers i realitzar els treballs objecte del 
present contracte. 
o  Vendre per si mateixa o a través de tercers els productes obtinguts.  
o  Facturar al seu nom les liquidacions, d‟acord amb el que s’estableix a l‟article 3 del RD 
1496/2003 de 29 novembre que regula les obligacions de facturació.  
 
•  L’usufructuari cedeix a l‟Associació l‟ús i gaudi dels productes fusters obtinguts en 
lesactuacions  que  es  duguin  a  terme  en  el  marc  del  conveni  i  els  Programes  Anuals 
d‟Actuacions.  L’Associació gestionarà la venda en les condicions que consideri 
mésconvenients, d’acord amb els seus interessos comercials i l’interès públic.  
 
•  Les actuacions es  finançaran mitjançant  les aportacions  que els signants del conveni de 
col·laboració estableixin per al  corresponent Programa Anual d‟Actuacions en que s‟incloguin 
les superfícies objecte de contracte, i els altres ajuts públics o privats que s‟atorguin al 
propietari o a l’Associació per les actuacions  recollides  en  el  present contracte.  
•  L’Associació donarà compte a la propietat dels ingressos i despeses i dels productes 
forestals obtinguts en la realització dels treballs previstos en el contracte, al tancament de 
cadascuna de les actuacions. Si el balanç entre ingressos i despeses és positiu per una 
actuació, els beneficis generats correspondran a la propietat.  
 
•  La Propietat s’obliga a comunicar fefaentment a l‟Associació l‟atorgament d‟ajuts sobre les 
superfícies objecte d‟aquest contracte.  
 
•  L‟Associació es compromet a finalitzar les actuacions en el termini de 2 anys des de la 
signatura  del  contracte,  essent  prorrogable  un  any  més  si  per  causes  alienes  a 
l’Associació no s‟ha pogut finalitzar i cap de les parts expressa la seva oposició.   
 
•  En el cas que la propietat desitgi fer un tractament silvícola en una superfície objecte 
d’actuacions en el present contracte, haurà de comunicar-ho  fefaentment  a l’Associació.   
 
•  L’Associació podrà exigir a la Propietat el retorn de les aportacions netes (un cop 
descomptats els ajuts públics de la Generalitat de Catalunya i el valor dels productes forestals 
obtinguts) realitzades per l‟Associació en una determinada superfície,amb una reducció 
acumulable d‟un 10% anual, a partir de la data de certificació final d‟aquesta,en els següents 
casos:  
 



 

 

o  Quan es faci un canvi d‟ús del sòl en la superfície certificada a instància de la 
propietat.   
o  Quan  es  faci  un  tractament  silvícola  i  existeixi  denúncia  de l‟administració 
competent contra aquella actuació.   
  

•  El contracte estendrà la seva vigència per un període de 10 anys a partir de la seva 
signatura.  
  
Gestionar  la  retirada dels productes  forestals generats durant  la  realització de  les 
actuacions previstes en el conveni i els respectius Programes Anuals d‟Actuacions.   
  
Donar  compte  anualment  a  la  comissió  de  seguiment  del  conveni  dels  productes  
forestals obtinguts en la realització dels treballs previstos en els Programes Anuals  
d‟Actuacions i dels ingressos provinents de les vendes dels mateixos.  
  
Prioritzar  el  subministrament  als  Ajuntaments  signants  del  conveni,  davant  altres  
clients,dels productes forestals que li siguin requerits.    
  
Destinar els ingressos provinents de la comercialització dels productes forestals obtinguts dels 
treballs previstos en els Programes Anuals  d’Actuacions i els provinents de  les  reclamacions 
als propietaris de retorn de les aportacions netes, a finançar costos directes i indirectes de les 
actuacions  objecte  del  conveni  mitjançant  la  seva  incorporació  en  els  respectius  
Programes Anuals d’Actuacions.  
  
Participar de la comissió de coordinació i seguiment que regirà el present conveni.  
  
Finançar  els corresponents Programes Anuals d’Actuacions en  la  mesura  de  la  seva  
disponibilitat pressupostària anual i els acords del present conveni.  
  
La Diputació de Barcelona es compromet a:  
  
Posar a disposició dels signants del conveni, equipaments públics, mobiliari i equips per tal de 
realitzar reunions,actes informatius i altres accions de comunicació objecte del conveni.  
  
Destinar, a temps parcial, un tècnic forestal a l‟impuls del conveni, actuant de representant de 
la Diputació en  la comissió de seguiment i secretari d‟aquesta tal  i com es preveu en el punt 
tercer.    
  
Obtenir els permisos i llicències necessaris per a l‟execució de les accions objecte del conveni i 
que  siguin  competència  de  la Diputació  de  Barcelona  i  posar-los  a  disposició  de  la  
direcció facultativa dels treballs.  
  
Finançar  els Programes Anuals d‟Actuacions en  la  mesura  de  la  seva  disponibilitat 
pressupostària anual.  
  
Participar de la comissió de coordinació i seguiment que regirà el present conveni.  
   
Tercer.- Comissió de seguiment  
  
La Comissió de coordinació i seguiment del conveni és l'òrgan paritari per a la interpretació del 
present  conveni,  la  seva  execució,  la  redacció  dels  Programes  Anuals  d‟Actuacions  i  la 
proposta de modificacions del propi conveni.  
  
Objecte: la Comissió té per objecte:  
  
•  Acordar  les  accions  a  realitzar  durant  la  vigència  del  conveni,  elaborant  la proposta de 
Programa Anual d‟Actuacions.  



 

 

•  Informar i estar informada de l‟estat de l‟execució del conveni i dels Programes Anuals 
d‟Actuacions.  
•  Redactar un informe tècnic al final de cada anualitat per concretar les possibles variacions  
de  les  actuacions  realitzades  respecte  als  Programes  Anuals d‟Actuacions,  així  com  els  
productes  forestals  obtinguts  i  els  ingressos provinents de les vendes dels mateixos.  
•  Valorar les incidències que es puguin produir durant l‟execució dels Programes Anuals 
d‟Actuacions per a fer propostes de millora.  
•  Resoldre  els  problemes  de  coordinació  que  puguin  sorgir mentre  duri  aquest conveni.  
•  Interpretar el present conveni i proposar, si s‟escau, la seva modificació. 
 
Composició: La Comissió estarà integrada pels membres següents:  
•  Un representant de cada Ajuntament signant del conveni.  
•  Un representant de l’Associació de propietaris del Montnegre i del Corredor.  
•  Un representant adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals  i  
Desenvolupament  Agrari  de  la  Diputació  de  Barcelona,  que actuarà de Secretari de la 
Comissió.  
  
Funcionament: La Comissió de  seguiment aprovarà, per unanimitat dels  seus membres,  les 
seves pròpies normes internes de funcionament que no podran alterar ni l‟objecte ni la 
composició de la mateixa. En el cas que no es pugui assolir l‟acord dels seus membres  per 
establir-ne  unes  altres o no es  considerés necessari  fixar-ne unes de noves, s‟adoptaran les 
següents:  
 
•  La Comissió es reunirà com a mínim una vegada a l‟any.  
•  La Comissió  es  podrà  reunir  en  qualsevol moment  a  petició  de  qualsevol  dels  seus 
membres.   
•  La  convocatòria  de  la  sessió  es  realitzarà  amb  una  antelació  mínima  de  24  hores  i 
incorporarà l‟ordre del dia dels assumptes a tractar.  
•  La  Comissió  es  considerarà  vàlidament  constituïda  amb  l’assistència d‟almenys  un 
representant dels Ajuntaments, un de l’Associació i un de la Diputació de Barcelona.  
•  Els acords es prendran per majoria de vots emesos.  
•  No es permet la delegació de vot.  
•  Els  representants  podran  estar  assistits  durant  la  reunió  per  aquelles  persones  que 
considerin convenients, amb veu però sense vot.  
•  Les  convocatòries de  les  sessions de  la Comissió  seran  fetes pel  representant de  la 
Diputació de Barcelona, designat com a secretari de la mateixa, qui redactarà l'acta de la 
reunió, emetrà informes i elaborarà i tramitarà els documents que s'acordi impulsar.  
   
Quart.- Vigència del Conveni  
  
Aquest conveni estendrà la seva vigència a partir de la seva signatura i durant un període de 4 
anys.  
  
Sense perjudici d‟aquest termini de vigència inicial, les parts podran acordar la seva pròrroga 
per un període màxim de 4 anys.  
  
La pròrroga s’haurà d’aprovar a proposta de la comissió de seguiment abans de la finalització 
del període inicial de vigència.  
   
Cinquè.- Programes Anuals d’Actuacions  
  
La comissió de seguiment redactarà un Programa Anual d’Actuacions que contindrà el detall de 
les actuacions contemplades en Àrees de Gestió Prioritària destinades a la implementació del 
present conveni, i que la comissió de seguiment proposa realitzar durant l‟any corresponent, 
ladespesa prevista i les possibles fons de finançament d’aquesta. 
 



 

 

Cadascuna de les parts signants haurà d‟aprovar la seva participació econòmica en el 
Programa Anual d‟Actuacions condicionada a l‟existència de crèdit hàbil i suficient.  
   
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal  
  
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s‟obliguen a cumplir 
el Reglament europeu 2016/679, de 27 d‟abril, general de protecció de dades (RGPD) i la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets  
digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per l‟acompliment de l‟objecte del 
present  conveni  es  tractin  dades  personals,  seran  informades  del  tractament  de  les  
seves dades  per  tots  els  responsables  amb  la  finalitat  de  formalitzar-lo  i  de  complir  i  
executar  les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s‟indica a l‟art. 13 del RGPD.  
   
Setè.- Modificació del conveni  
  
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a la 
matèria  aquí  continguda,  i  recull  l'esperit  i  els  objectius  de  les  converses  i  els  acords  
orals  i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.  
  
Qualsevol modificació d‟aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per totes les 
parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho. 
 
Vuitè.-Causes de resolució del conveni  
  
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o, per 
incórrer en alguna de les causes de resolució regulades en l‟article 51.de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic.  
  
Són causes de resolució:  
   
a) el transcurs del seu període de vigència,  
b) el mutu acord de les parts,  
c) l‟incompliment de les obligacions respectives assumides per les parts,  
d) per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni,  
e) les generals establertes en dret.  
   
Novè.- Règim Jurídic  
  
El  present  conveni  tindrà  caràcter  administratiu  i  obligarà  a  les  entitats  signatàries  de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per la 
Llei 40/2015, d‟1 d‟octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals (ROAS) i per la resta de normativa que sigui aplicable a l‟objecte del conveni. 
 
Desè.- Jurisdicció competent  
  
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni s’intentarà que siguin 
resoltes en primera instància per mutu acord de les parts.  
  
Són  competents  per  resoldre  en  darrera  instància  els  conflictes  i  les  incidències  que  
puguin sorgir de  la  interpretació, compliment  i efectes del present conveni els  jutjats  i  
tribunals de  la Jurisdicció contenciós administrativa de la ciutat de Barcelona.  
   
I en prova de  conformitat,  les persones que  l'atorguen  signen el present  conveni, en el  lloc  i  
data que s'assenyalen.” 
 



 

 

ANNEX 1.  DEFINICIÓ DE LES ÀREES DE GESTIÓ PRIORITÀRIA (AGP’s) PER L’ÀMBIT 
DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS MONTNEGRE-CORREDOR  
 
La prevenció d’incendis forestals mitjançant la gestió forestal estratègica, permet optimitzar les 
inversions en gestió forestal i desenvolupament rural davant la problemàtica dels incendis. Per 
això, s’han de definir i delimitar Àrees de gestió Prioritària (AGP). Aquestes zones permeten 
una gestió global de la problemàtica tenint en compte tant la necessitat d’infraestructures de 
prevenció com l’actuació sobre el combustible.   
 
1.  OBJECTIUS  
 
En aquest annex s’analitzen, caracteritzen i es delimiten les AGP’s de l’àmbit de l’Associació de 
Propietaris Forestals Montnegre-Corredor.  
 
Objectius principals:  
 
�  Ordenar el territori de l’àmbit de treball mitjançant la determinació d’àrees sobre les quals  
establir  infraestructures  estratègiques  i  zones  de  gestió  que  mitjançant actuacions de 
silvicultura preventiva i d’adequació representin oportunitats d’extinció.   
�  Permetre la priorització, la promoció i l’execució de les actuacions de prevenció 
d’incendis forestals que es vulguin desenvolupar dins de l’àmbit de treball, per part de la 
Diputació de Barcelona i els titulars de terrenys forestals, garantint la coherència de totes les 
actuacions executades.  
Per aconseguir els objectius generals mencionats, es fixen els següents objectius 
metodològics:  
�  Identificar els tipus d’incendis que es produeixen o es poden produir dins l’àmbit de treball,   
�  Identificar les zones que per les seves característiques de topografia i/o vegetació, ofereixen 
oportunitats per l’extinció dels incendis forestals i /o pel canvi en el seu comportament.   
�  Identificar les zones que per la seva proximitat a nuclis de població presenten un risc elevat 
d’afectacions als bens i a les persones.  
 
2.  DADES GENERALS   
 
2.1. Àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre-Corredor  
 
L’Associació  de  Propietaris  Forestals  Montnegre-Corredor  està  formada  pels  boscos  dels 
municipis d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d'Estrac, Calella, Canet de Mar, 
Dosrius,Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Malgrat de Mar, Mataró, Palafolls, Pineda de 
Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, 
Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Santa Susanna, Tordera, Vallgorguina i Vilalba 
Sasserra. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Figura 1: Municipis de l’àmbit territorial de l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre-Corredor  
 

La superfície forestal de l’àmbit territorial de l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre-
Corredor és de 32.824 hectàrees. Això suposa el 73 % de la superfície municipal total.  
 
Taula 1. Superfície municipal i forestal de l’àmbit de l’APF Montnegre-Corredor 
 

MUNICIPI Superfície 
Municipal (ha) 

Superfície 
Forestal (ha) 

Percentatge de 
superfície forestal (%) 

Arenys de Mar 643 267 42% 

Arenys de Munt 2.168 1.661 77% 

Caldes d'Estrac 85 29 35% 

Calella 801 500 62% 

Canet de Mar 552 295 53% 

Dosrius 4.062 3.471 85% 

Fogars de la Selva 3.217 2.805 87% 

Llinars del Vallès 2.770 1.675 60% 

Malgrat de Mar 876 251 29% 

Mataró 2.241 882 39% 

Palafolls 1.648 826 50% 

Pineda de Mar 1.018 487 48% 

Sant Andreu de 
Llavaneres 

1.190 694 58% 

 
 
 



 

 

MUNICIPI Superfície 
Municipal 
(ha) 

Superfície 
Forestal 
(ha) 

Percentatge de 
superfície forestal 
(%) 

Sant Cebrià de Vallalta 1.570 1.246 79% 

Sant Celoni 6.522 5.646 87% 

Sant Iscle de Vallalta 1.787 1.629 91% 

Sant Pol de Mar 742 442 60% 

Sant Vicenç de Montalt 797 455 57% 

Santa Susanna 1.262 918 73% 

Tordera 8.444 6.230 74% 

Vallgorguina 2.213 1.906 86% 

Vilalba Sasserra 584 508 87% 

 45.191 32.824  

 
 
 

2.2. Descripció estructura forestal i usos del sòl 
 
Analitzant les dades obtingudes al Mapa de Cobertes del sòl, es pot comprovar com el 75% del 
erritori està dominat per la sureda, la pineda de pi pinyer i l’alzinar (en aquest ordre). Malgrat l 
predomini de les espècies  esmentades, les formacions forestals acostumen a ser  mixtes,  mb 
presència d’unes o altres espècies en funció de la orientació i l’alçada. 

 
Taula 2. Formacions forestals de l’àmbit de l’APF Montnegre-Corredor (Font: Mapa de Cobertes del 

Sòl de Catalunya, 2009) 

Tipus de formacions 
forestals 

Superfície 
(ha) 

Percentatge sobre la 
superfície forestal total 
(%) 

Sureda 9.466 28,8% 

Pineda de pi pinyer 8.399 25,6% 

Alzinar 6.544 19,9% 

Matollar 2.563 7,8% 

Prats i herbassars 1.221 3,7% 

Plantacions de frondoses 984 3,0% 

Roureda 957 2,9% 

Pineda de pi blanc 579 1,8% 

Pineda de pinastre 485 1,5% 

Castanyeda 368 1,1% 



 

 

Improductiu 349 1,1% 

Bosc de ribera 318 1,0% 

 
 

Tipus de formacions 
forestals 

Superfície 
(ha) 

Percentatge sobre la 
superfície forestal total 
(%) 

Altres coníferes 316 1,0% 

Altres 275 0,8% 

TOTAL 32.824 100% 

 
 
 

 
Figura 2: Formacions forestals de l’àmbit de l’APF Montnegre-Corredor (Font: Mapa de Cobertes del 

Sòl de Catalunya 2009) 

 

2.3. Figures planejament (pla marc, plans tècnics conjunts, finques amb PTGMF 
 

A l’àmbit de l’associació hi ha un total de 181 documents de planificació redactats i aprovats; 
50 PSGMF, 127 PTGMF i 4 PTGMFc. El fet de disposar de 4 PTGMFc, promoguts per l’APF 
Montnegre-Corredor, implica que la totalitzat de la superfície forestal (13.534 ha) dels municipis 
de Sant Celoni, Vallgorguina, Sant Iscle de Vallalta, Dosrius i Mataró està ordenada. 
 

Taula 3. Instruments d’ordenació dins l’àmbit de l’Associació (Font: Centre de la Propietat Forestal, 

2018) 



 

 

Àmbit Tipus de 
pla 

Número de 
plans 

Superfície 
total 
(ha) 

 
Finca 

PSGF 50 681 

PTGMF 127 11.17
1 

Total 177 11.85
2 

 
Conjunt 
de 
finques 

PTGMFc (Sant Celoni-
Vallgorguina, Sant Iscle de Vallalta, 
Dosrius i 
Mataró) 

 

4 
 

16.82
4 

Total 4 16.82
4 

 

 
 

Figura 3: Instruments d’ordenació forestal dins l’àmbit de l’Associació (Font: Centre de la Propietat Forestal, 

2018) 

 
2.4. Figures de protecció 

 
El present Projecte, i especialment tota la seva execució ha de complir tota la normativa 
aplicable en matèria forestal i ambiental que sigui d’aplicació, com ara la llei 43/2003, de 
forests i les seves modificacions i normes derivades i la llei 6/1988, forestal de Catalunya i les 
seves modificacions i normes derivades o substitutòries. 

 
D’altra banda, també cal tenir en compte la normativa de planificació territorial que pot afectar 
els terrenys forestals. 

 
Taula 4. Normativa de planificació territorial amb afectació a l'àmbit planificat 



 

 

 
Nom Referència 

Pla Territorial General de 
Catalunya 

LLEI 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el 
Pla 
territorial general de Catalunya. 

Llei d’Espais Naturals LLEI 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 

 
Pla d’Espais d’Interès Natural i 
modificacions 

DECRET 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 
s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. DECRET 
150/2013, de la modificació del Pla d’espais 
d’interès 
natural. 

Pla d’Infraestructures del 
transport 

DECRET 310/2006, de 25 de juliol, pel qual 
s’aprova el Pla d’infraestructures del transport de 
Catalunya 

Xarxa Natura 2000 

 
Llocs d’Interès Comunitari 
Serres 
del Litoral Septentrional i Riu 
Congost 

Decisió 2006/613/CE de la Comissió Europea per 
la qual s’aprova el llistat de llocs d’importància 
comunitària de la regió biogeogràfica 
mediterrània, incorporant les propostes 
aprovades per l’acord de 
govern de desembre de 1997. 

Normes de
 planejament 
urbanístic municipals 

Varies 

 
 

Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals) 
 

En l’àmbit territorial de l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre-Corredor existeixen 5 
espais subjectes a alguna figura de protecció. Aquests són la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, 
Mines de can Palomeres, Riera de Santa Coloma, Riu i estanys de Tordera i Serres de 
Montnegre-el Corredor. 

 
Taula 5. Espais naturals de tractament especial dins en l’àmbit de l’APF Montnegre-Corredor 

 
Nom Municipis afectats Superfície 

dins 
l’Associació 

Tipu
s 

la Conreria-
Sant Mateu-
Céllecs 

Dosrius 0,8 Espais de muntanya 
litoral 

Mines de 
can 
Palomeres 

Malgrat de Mar 46 Espais de muntanya 
litoral 

Riera de 
Santa 
Coloma 

Fogars de la Selva 5 Espais 
d'aigües 
continentals 



 

 

Riu i estanys 
de Tordera 

Fogars de la Selva, Malgrat 
de Mar, Palafolls, Tordera 

294 Espais 
d'aigües 
continentals 

 
 
 
 
Serres de 
Montnegre-
el Corredor 

Arenys de Munt, Calella, 
Dosrius, Fogars de la Selva, 
Llinars del Vallès, Mataró, 
Palafolls, Pineda de Mar, 
Sant Andreu de Llavaneres, 
Sant Cebrià de Vallalta, Sant 
Celoni, Sant Iscle de 
Vallalta, Sant Vicenç de 
Montalt, Santa Susanna, 
Tordera, Vallgorguina, 
Vilalba Sasserra 

 
 
 
 

 
14.708 

 
 
 
 
Espais de muntanya 
litoral 

 

 
 

Figura 4: Espais naturals de tractament especial dins l’àmbit de l’APF Montnegre-Corredor 

 

3. METODOLOGIA DE DEFINICIÓ I IDENTIFICACIÓ 
 

Per fer una planificació estratègica del territori i establir quins punts d’aquest són claus a 
gestionar, es segueix la següent metodologia: 

 
- Estudi i anàlisi dels incendis històrics: Identificació dels principals incendis 

ocorreguts a la zona d’estudi i determinació del seu patró de propagació i situació 
sinòptica associada. 

- Determinació dels incendis tipus de la zona: A partir de l’anàlisi dels incendis 
històrics 
es pot deduir quins incendis tipus hi són presents. 

- Identificació, delimitació i caracterització de Punts Estratègics de Gestió (PEG) i 
Àrees de Foment de la Gestió (AFG): A partir de tota la informació obtinguda en els 



 

 

punts anteriors. 
- Identificació, delimitació i caracterització de la Interfície Urbana Forestal (IUF): a 

partir de l’anàlisi de la intensitat de radiació de la vegetació existent, la vulnerabilitat 
enfront els incendis forestals (basada en la orografia del terreny) i l’existència 
d’elements naturals propers on ancorar el límit de la IUF. 

 
A més de les identificades segons aquesta metodologia, que es basa en la situació estratégica 
d’aquestes zones, també es consideren AGP: 

- Aquelles que, fruit dels incendis forestals i altres pertorbacions naturals, no es poden 
identificar fins que no es produeixen. 

 
- Aquelles que, degut a la planificació global estratègica a escala de  l’àmbit  de  

l’associació, no hagin sigut identificades en aquest annex i es consideri com a tal a 
escala local segons criteri tècnic. 

 
3.1. Definició 

 
Les Àrees de Gestió Prioritària (AGP) que es defineixen en aquest annex són: 

 
Interfície urbana forestal (IUF): àrees exteriors en urbanitzacions i nuclis de població en 
terrenys forestals. Són zones contigües al perímetre de les franges de baixa combustibilitat 
obligatòries i vessants o conques per on progressaria un incendi forestal, que podria afectar les 
urbanitzacions i nuclis de població que cal protegir. L’objectiu principal és la protecció de les 
persones. 

 
Punts estratègics de gestió (PEG): zones aptes per a establir infraestructures preparades per 
al desplegament de maniobres d’atac o de contenció per limitar l’afectació de grans incendis 
forestals. Requereixen accessos, zones segures per desplegar les maniobres d’extinció i una 
estructura forestal que eviti el foc de capçades, amb l’objectiu de facilitar l’extinció. 

 
Àrees de foment de la gestió (AFG): zones que per la seva estructura forestal i situació 
estratègica són apropiades per canviar el comportament d’un incendi forestal i procurar que un 
incendi no assoleixi grans dimensions i esdevingui un gran incendi forestal, amb l’objectiu de 
minimitzar la propagació d’un incendi. 

 
Àrees afectades per pertorbacions naturals sobrevingudes: zones afectades per  
pertorbacions d’origen biòtic (plagues, malures) o abiòtic (incendis, ventades, nevades, etc.) 
que, fruit d’aquesta pertorbació, originin una massa forestal més vulnerable per a l’inici i 
propagació d’un incendi forestal. 

 
Davant la possibilitat de l’existència d’àrees que no hagin estat identificades a escala de 
planificació global de l’àmbit de l’Associació com AFG o IUF, però que sigui identificada com a 
zona clau per a la gestió forestal amb objectiu de prevenció d’incendis a una escala més local, 
s’hi podrà actuar amb la redacció d’un informe tècnic justificatiu per part del tècnic/a 
corresponent 

 
Degut a les diverses planificacions existents sobre el territori de l’àmbit de l’APF Montnegre- 
Corredor i a les diferents nomenclatures utilitzades en aquests planejaments, al següent quadre 
indica la nomenclatura utilitzada per les àrees de baixa càrrega de combustibles segons les 
instruccions de redacció dels Projectes d’Infraestructures Estratègiques (PIE, coneguts com 
Perímetres de Protecció Prioritària – PPP) i la seva equivalència segons les AGP que es 
defineixen en aquest annex: 

 
Taula 6. Nomenclatura, classificació, objectiu i utilitat de les àrees de baixa càrrega de combustible, 

segons les instruccions de redacció de PPP, per a la definició i equivalència amb la nomenclatura DiBa 
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AE 
Àrea estratègica 

-Canviar el comportament de l’incendi: disminuint la 
velocitat de propagació, la longitud de flama o 
l’activitat de capçades. 
-Facilitar les tasques d’extinció. 
- Punts crítics topogràficament: colls, nusos de carena, 
nusos de barranc, fons de barranc, vessants no alineats 
amb el vent. 
- Llocs no crítics topogràficament però que ofereixen 
una oportunitat pel tipus de combustible (p.ex. àrees 
en zones forestals intercalades entre zones de conreus). 

 
 

 
PEG – Àrea 
estratègica 
(PEG-AE) 

 

AC 
Àrea 
complementària 

Reduir la vulnerabilitat de les zones forestals front als 
incendis i/o millorar l’eficàcia de les AE i FAE 
Queden fora del pressupost d’inversió directa. 
Són zones on cal fomentar i mantenir una gestió activa: 
boscos (preferentment amb IOF), conreus, etc. 

 

AFG – Àrea 
complementària 
(AFG-AC) 

 

FP 
Franges de 
protecció 

Reduir el comportament de l’incendi que s’acosti a la 
urbanització (en funció de l’amplada i ubicació serà més 
o menys útil en l’extinció). 
Millorar la mobilitat al voltant de la urbanització. 
Alentir la progressió d’un foc generat a la urbanització. 

 

IUF – Franges de 
protecció 
(IUF-FP) 

 
3.2. Estudi i anàlisis dels incendis històrics 

 
Els darrers 45 anys, a l’àmbit de l’APF Montnegre-Corredor s’han cremat un total de 912 
ha, de les quals 874 ha són forestals, el que representa un 3% de la superfície forestal. 
Com es pot observar al gràfic, els anys amb les principals afectacions són el 1984 amb 
523 ha afectades per l’incendi de Tordera, el 1994 amb 17 ha afectades a Sant Celoni 
per l’incendi de Gualba i 97 ha de incendi de Palafolls, i el 2003 amb 274 ha cremades a 
Tordera de l’incendi de Maçanet- Masaltaba. Pel que fa a la recurrència d’incendis, 119 
ha de l’incendi del 1984 de Tordera es van tornar a cremar el 2003 amb l’incendi de 
Maçanet-Masaltaba 
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Figura 5: Evolució de la superfície forestal cremada dins l’àmbit de l’APF 

Montnegre-Corredor durant el període 1975 – 2019. (Font: SPIF – GENCAT) 

 
 

 
 
 
 

Figura 6: Perímetres dels incendis forestals a l’àmbit de l’APF Montnegre-

Corredor durant el període1975 – 2019. (Font: SPIF – GENCAT) 



 

 

 
 

Figura 7: Recurrència d’incendis a l’àmbit de l’APF Montnegre-Corredor durant el període1975 – 2019. 

 

3.3. Determinació d’incendis tipus a l’àmbit de l’Associació 
 

Els incendis tipus són incendis que davant la mateixa topografia i meteorologia es propaguen 
seguint esquemes de propagació similar. El comportament del foc no necessàriament ha de ser 
el mateix a causa de les diferències en el combustible o els usos del sòl, però l’esquema de 
propagació sí que es manté constant, per tant, les oportunitat d’extinció i els canvis de 
comportament seran els mateixos. 

 
A l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre-Corredor està inclosa dins les 
zones homogènies de règim 42, 43, 53, 54, 55, 69 i 99 26 i 27, i per tant, els incendis tipus que 
poden esdevenir-s’hi amb major probabilitat són: 

- Incendi convectiu estàndard 
- Incendi convectiu amb vent 
- Incendi topogràfic estàndard 
- Incendi topogràfic litoral 
- Incendi topogràfic proper a vall principal o estret 
- Incendi de vent amb relleu 

 
3.4. Identificació, delimitació i caracterització dels Punts Estratègics de Gestió 

 
Els PEG són zones que per la seva estructura forestal, situació estratègica i facilitat de gestió 
futura, són apropiats per canviar el comportament de l’incendi forestal i evitar que assoleixi 
grans dimensions fins a transformar-se en un GIF. 

 
Els PEG identificats a l’àmbit de l’APF Montnegre-Corredor s’identifiquen a l’annex 3 d’aquest 
conveni i representen una superfície de 3.315 ha, de les quals 2.943 ha són forestals i 
distribuïdes de la següent manera: 

 
Taula 7. PEG’s per tipus de formacions forestals. 

 



 

 

Tipus de 
formacions 
forestals 

Superfície 
forestal (ha) 

Superfície dins 
PEG (ha) 

Superfície dins 
PEG (%) 

Sureda 9.466 770 8,1% 

Pineda de pi pinyer 8.399 862 10,3% 

Alzinar 6.544 782 11,9% 

Matollar 2.563 108 4,2% 

Prats i herbassars 1.221 41 3,4% 

Plantacions de 
frondoses 

984 81 8,3% 

Roureda 957 96 10,0% 

Pineda de pi blanc 579 73 12,6% 

Pineda de pinastre 485 32 6,6% 

Castanyeda 368 31 8,5% 

Improductiu 349 12 3,6% 

Bosc de ribera 318 16 4,9% 

Altres coníferes 316 30 9,6% 

Altres 275 10 3,6% 

TOTAL 32.824 2.943 9,0% 
 

 

3.5. Identificació, delimitació i caracterització de les Àrees de Foment de la Gestió 
 

Les AFG són zones que per la seva estructura forestal i situació estratègica són apropiats per 
canviar el comportament de l’incendi forestal i procurar que no assoleixi grans dimensions. És a 
dir, són localitzacions gestionades silvícolament per desactivar el patró de comportament de 
GIF. 

 
Les AFG identificades a l’àmbit de l’APF Montnegre-Corredor s’identifiquen a l’annex 3 d’aquest 
conveni i representen una superfície de 3.459 ha, de les quals 3.117 ha són forestals i 
distribuïdes de la següent manera: 

 
Taula 8 . AFG’s per tipus de formacions forestals. 

 
Tipus de 
formacions 
forestals 

Superfície 
forestal (ha) 

Superfície 
dins 
AFG (ha) 

Superfície dins 
AFG (%) 

Sureda 9.466 1.273 13,4% 



 

 

Pineda de pi pinyer 8.399 544 6,5% 

Alzinar 6.544 571 8,7% 

Matollar 2.563 87 3,4% 

Prats i herbassars 1.221 76 6,2% 

Plantacions de 
frondoses 

984 153 15,6% 

Roureda 957 161 16,9% 

Pineda de pi blanc 579 4 0,6% 

Pineda de pinastre 485 51 10,4% 

Castanyeda 368 82 22,3% 

Improductiu 349 5 1,4% 

Bosc de ribera 318 38 12,1% 

Altres coníferes 316 53 16,8% 

Altres 275 18 6,5% 

TOTAL 32.824 3.117 9,5% 
 

 
3.6. Identificació, delimitació i caracterització de les Àrees d’Interficie Urbano-
Forestal 

 
Les IUF són àrees que per la seva situació al voltant de nuclis de població són apropiats per 
canviar el comportament de l’incendi forestal abans d’arribar a la franja de protecció perimetral i 
procurar evitar els danys a les persones i els bens. 

 
Les IUF identificades a l’àmbit de l’APF Montnegre-Corredor s’identifiquen a l’annex 3 d’aquest 
conveni i representen una superfície de 5.288 ha, de les quals 4.869 ha són forestals i 
distribuïdes de la següent manera: 

 
Taula 9 . IUF’s per tipus de formacions forestals. 

 
Tipus de 
formacions 
forestals 

Superfície 
forestal 
(ha) 

Superfície 
dins 
IUF (ha) 

Superfície dins 
IUF (%) 

Sureda 9.466 1.290 13,6% 

Pineda de pi pinyer 8.399 1.652 19,7% 

Alzinar 6.544 869 13,3% 

Matollar 2.563 394 15,4% 



 

 

Prats i herbassars 1.221 147 12,1% 

Plantacions de 
frondoses 

984 64 6,5% 

Roureda 957 97 10,2% 

Pineda de pi blanc 579 167 28,8% 

Pineda de pinastre 485 75 15,5% 

Castanyeda 368 8 2,2% 

Improductiu 349 21 6,1% 

Bosc de ribera 318 28 8,7% 

Altres coníferes 316 37 11,7% 

Altres 275 20 7,4% 

TOTAL 32.824 4.869 14,8% 

 
 
ANNEX 2. ACTUACIONS PER A LA IMPLEMENTACIÓ I EL MANTENIMENT DE LES 
ÀREES DE GESTIÓ PRIORITÀRIA PER L’ÀMBIT DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS 
DEL MONTNEGRE I DEL CORREDOR 

 
L’objectiu de les actuacions contemplades en aquest annex és l’eliminació parcial o total de la 
càrrega de combustible, per reduir la velocitat de propagació i minimitzar la intensitat del front, 
de manera que es produeixi un canvi en el comportament del foc i en alguns casos, permetin 
que el foc sigui atacat pel sistema d’extinció d’incendis forestals. A continuació es defineixen les 
actuacions a realitzar a les Àrees de Gestió Prioritària (AGP) per tal d’aconseguir aquestes 
estructures. 

 
1. Actuacions de implementació i manteniment de les Àrees de Gestió Prioritària 

 
1.1. Silvícoles 

 
Els tractaments silvícoles a implementar en les àrees de gestió prioritària dins del marc del 
present conveni són les següents: 

 
- Aclarida de plançoneda: Tractament silvícola que regula la densitat sobre una massa 

arbòria molt jove, quan es troba en els primers estadis de desenvolupament i de la 
qual no s’obtenen productes fusters, amb l’objectiu de millorar el creixement i 
l’estabilitat de la massa, en estat de plançoneda o plançoneda grossa. 

- Aclarida de millora: Tractament silvícola de tallada d’arbres en estat de perxada o 
fustal, que presenten un valor comercial o no, però que no interessa mantenir fins a 
les tallades final. L’objectiu és millorar l’estabilitat i la qualitat de la massa, eliminar 
els peus mal formats, debilitats i que afavoreixen la continuïtat vertical i horitzontal 
del combustible, obtenir productes fusters, controlar la composició específica i 
afavorir els arbres restants. 

- Aclarida selectiva: tipus d’aclarida que fomenta el creixement individual dels millors 
peus de la massa mitjançant l’eliminació dels seus competidors. Poden ser amb 
selecció d’arbres de futur o sense. 

- Selecció de tanys: aclarida dels diferents rebrots d’una soca, de diàmetres no 



 

 

comercials, amb la finalitat de reduir la competència per l’aigua i els nutrients, 
potenciar el creixement dels que quedaran en peu, millorar el seu estat sanitari i 
reduir la continuïtat vertical i horitzontal del combustible en la forest resultant. 

- Estassada de sotabosc: eliminació parcial o total de l’estrat arbustiu o herbaci que es 
troba sota coberta arbrada, per tal d’afavorir la discontinuïtat del combustible i la 
introducció de bestiar de pastura. 

- Poda d’arbres: supressió parcial de les branques dels arbres inferiors per tal de 
garantir la discontinuïtat vertical del combustible i facilitar la transitabilitat interior dels 
mitjans d’extinció en la forest. 

- Eliminació de restes: trituració mecànica, crema trossejat de les restes vegetals 
generades en les actuacions forestals anteriors per tal de minimitzar el risc de 
plagues i d’incendi forestal i permetre l’entrada de bestiar de pastura. 

- Maneig dels productes fusters: Conjunt d’operacions necessàries per retirar els 
elements llenyosos generats durant l’actuació per tal valoritzar-les, minimitzar el risc 
de plagues i d’incendi forestal i permetre l’entrada de bestiar de pastura. 
Consisteixen en la selecció dels elements llenyosos de la forest, la seva extracció de 
la massa forestal i el seu transport per posar-los a disposició de la indústria 
transformadora o del gestor de residus: Desembosc, processat i transport. 

 
Consideracions: Els tractaments silvícoles a aplicar seguiran les recomanacions de les 
Orientacions de gestió forestal sostenible de Catalunya (ORGEST), amb l’objectiu preferent de 
prevenció d’incendis, de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, i el Centre de la Propietat Forestal, ISBN: 978-84-694-5891-
4. 

 
(http://cpf.gencat.cat/web/.content/or_organismes/or04_centre_propietat_forestal/01_org
anisme/publicacions/publicacions_tecniques/colleccions/orgest/tipologies_forestals_de_catalunya/org
est_manual_de_tipologies_forestals/docs/manual complet.pdf) 

 
1.2. Ramaderes 

 
El recolzament a la implantació i/o manteniment de ramats al territori és una de les línies per al 
control del combustible arbustiu i herbaci i la recuperació d’activitat al món rural. Les actuacions 
a implementar en les àrees de gestió prioritària dins del marc del present conveni són les 
següents: 

 
- Adevesament: aclarida de l’estrat arbori o arbustiu cercant una distribució més o 

menys regular de peus amb cobertura (dels dos estrats) d’entre el 10% i el 50 % del 
total de la superfície considerada, i deixar només un estrat inferior a base d’herbes i 
mates baixes per aprofitar-lo com a pastura. 

- Transformació a pastures: canvi de l’ús forestal mitjançant la tallada de la massa 
forestal (arbòria i arbustiva) per implantar espècies herbàcies amb la finalitat que el 
bestiar en faci un aprofitament directe. 

- Estassada de sotabosc i matoll: eliminació parcial o total de l’estrat arbustiu o 
herbaci que es troba sota coberta arbrada i matollars, per tal d’afavorir la 
discontinuïtat del combustible i la introducció de bestiar de pastura. 

- Sembres: implantació d’espècies farratgeres per enriquir la pastura i permetre la 
viabilitat 
d’aquesta. 

- Infraestructures de tancament i maneig: per tal de promoure el manteniment de les 
Àrees de Gestió Prioritària amb ramaderia. Instal·lació d’abeuradors i pletes, tancats 
de filat elèctric i anàlegs, senyalització, etc. 

 
 

 
 



 

 

 
 

1.3. Agrícoles 
 

El manteniment del mosaic agroforestal és una eina essencial per evitar la continuïtat de 
combustible forestal a escala de paisatge. Les actuacions a implementar en les àrees de gestió 
prioritària que tinguin aptituds que les facin legalment, agronòmicament i econòmicament viables 
per tal de crear espais  sense continuïtat de combustible forestal, segurs per als mitjans 
d’extinció i que recolzin l’alimentació del bestiar que realitza el manteniment d’altres àrees de 
gestió prioritària més pobres a nivell nutricional dins del marc del present conveni són les 
següents: 

 
- Recuperació de camps abandonats: eliminació de la vegetació i la preparació del 

terreny de camps que encara estan catalogats com a agrícoles segons el SIGPAC, 
però que estan abandonats i necessiten una preparació prèvia per tal de fer-los 
operatius com a camps de cultiu. 

- Rompudes: Transformació de forest a camp agrícola mitjançant la tallada d’estrat 
arbustiu i arbori, l’arrencada de soques i la preparació del terreny per la seva 
sembra o plantació. Comporta el canvi d’ús del sòl de forestal a agrícola. 

 
1.4. Xarxes viàries 

 
Per tal de permetre les actuacions anteriorment indicades, es contempla l’opció d’actuar sobre la 
xarxa viària per millorar-la i/o crear-la si és necessari. Les actuacions a implementar sobre 
camins i ròssecs serien les de: nova construcció, arranjament i obres puntuals destinades a 
garantir el drenatge i l’estabilitat del ferm i talussos en punts crítics. 

 
Per tal de permetre les actuacions anteriorment indicades, es contempla l’opció d’actuar sobre la 
xarxa viària per millorar-la i/o crear-la si és necessari. 

 
- Construcció de camins i ròssecs: traslladar el traçat d’un nou camí representat 

sobre un plànol topogràfic sobre el terreny, adaptant-se al màxim a les 
característiques topogràfiques del relleu. Fases: Replantejament i marcatge, tala de 
la vegetació, obertura del camí amb maquinària. 

- Arranjament de camins i ròssecs: refer el ferm d’un camí existent. Segons l’ús i 
l’estat de deteriorament, les actuacions poden variar. Fases: eliminació de la 
vegetació existent, adaptació de la plataforma i acabat del ferm. 

- Actuacions puntuals en camins: obres d’enginyeria destinades a garantir la 
circulació, el drenatge i l’estabilitat del ferm i talussos en punts crítics que dificulten 
el pas de vehicles i/o maquinària. Passos de riera, trams amb pendent elevat, 
esllavissades, corbes de baix gir, etc. 

 
2. Actuacions per a la gestió de zones afectades per pertorbacions naturals 

 
Les actuacions de restauració forestal afavoreixen la recuperació de terrenys que han patit una 
pertorbació recent, ja sigui biòtica o abiòtica: incendis, nevades, ventades, plagues, malures, 
etc. L’objectiu és mitigar l’impacte negatiu de la pertorbació restablint les seves funcionalitats 
bàsiques. 

 
- Tallada sanitària: acció destinada a extreure els arbres morts o moribunds, amb 

símptomes d’alguna malaltia o plaga, afectats per nevades, ventades, calamarsa, 
etc. 

- Actuacions per control de l’erosió: construcció d’estructures i distribució de les 
restes vegetals de manera que es minimitzi l’arrossegament de cendres i sòl. 
Albarrades, dics, feixines, empallissades, acordonament de restes, mulch 
vegetals, etc. 



 

 

- Seguiment i Control de plagues forestals: Tractaments fitosanitaris, instal·lació 
de trampes de control, estudis pel control i previsió d’evolució d’una plaga, etc., 
per tal que la zona que ha patit la pertorbació natural no esdevingui un focus de 
plagues. 

- Maneig dels productes fusters: Conjunt d’operacions necessàries per retirar els 
elements llenyosos generats durant l’actuació per tal valoritzar-les, minimitzar el 
risc de plagues i d’incendi forestal i permetre l’entrada de bestiar de pastura. 
Consisteixen en la selecció dels elements llenyosos de la forest, la seva 
extracció de la massa forestal i el seu transport per posar-los a disposició de la 
indústria transformadora o del gestor de residus: Desembosc, processat i 
transport. 

 
3. Actuacions de suport tècnic a les actuacions 

 
Per tal de poder planificar i executar les actuacions dels punts 1 i 2 del present annex amb les 
garanties necessàries, es contemplen dins del marc d’aquest conveni les següents actuacions: 

 
- Assessorament tècnic: realització d’informes, mesuraments, càlculs, valoracions, 

estudis, cartografia i altres treballs anàlegs. 
- Direcció d’obra: dirigir l’execució material de l’obra així com el seu control 

qualitatiu i quantitatiu. 
 

ANNEX 3. CARTOGRAFIA DE LES ÀREES DE GESTIÓ PRIORITÀRIA PER L’ÀMBIT 
DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL MONTNEGRE I DEL CORREDOR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
Segon- Facultar al Sr. Alcalde, per a la signatura de l’acord la documentació necessària pel 
compliment del present acord.  
 
Tercer- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, als ajuntaments d’Arenys de 
Mar, Arenys de Munt, Caldes d'Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, Fogars de la Selva, 
Llinars del Vallès, Malgrat de Mar, Mataró, Palafolls, Pineda de Mar, St Andreu de Llavaneres, 
St Cebrià de Vallalta, St Celoni, St Iscle de Vallalta, St Pol de Mar, St Vicenç de Montalt, Sta 
Susanna, Tordera, Vallgorguina i de Vilalba Sasserra i a l'Associació de Propietaris del 
Montnegre i Corredor. 
 
Quart- Un cop signat l’acord, publicar-lo a la Seu Electrònica (Secció Convenis) de 
l’Ajuntament per a la seva consulta, a fi de donar compliment als principis de publicitat activa i 
transparència informativa als àmbits dels convenis de col·laboració, acollits a la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 8.2) i la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(article 14). 
 
Cinquè.- Publicar l’anunci de la seva aprovació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i en la web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, 
de conformitat amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de 
Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. 
 
7. APROVACIÓ DE LA SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL 
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER AL PLA 
EDUCATIU D'ENTORN DEL CURS 2020-2021. 
 
1. Aprovar per Junta de Govern Local la segona addenda al conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació  i 
l’Ajuntament de Sant Celoni pel Pla Educatiu d’Entorn curs 2020-2021, la qual literalment diu: 
 
“SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN DEL CURS 2020-
2021 
 



 

 

REUNITS: 
 
PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
El senyor, director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament 
d'Educació, nomenat pel Decret 209/2019, de 25 de setembre (DOGC núm. 7969, de 
27.9.2019), i actuant en l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS/1839/2011, de 
20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament 
d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011) en diversos òrgans del Departament. 
 
PER L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
 
L'Il·lustríssim alcalde de Sant Celoni, elegit en la sessió del Ple de la Corporació de 15 de juny 
de 2019 i fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53.1.a del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica 
suficient per formalitzar aquest conveni. 
 
EXPOSEN: 
 
1. Que amb data 13 de maig de 2019 es va subscriure un conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i 
l’Ajuntament de Sant Celoni per al Pla educatiu d'entorn, amb número d’expedient 2019/0408. 
 
2. Que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni 
van subscriure una addenda, amb data 10 de desembre de 2019, al conveni de col·laboració 
per al Pla educatiu d'entorn. 
 
3. Que el conveni esmentat en el punt 1 d’aquesta addenda preveu que els recursos econòmics 
que es destinaran al Plans Educatius d’Entorn es concretaran mitjançant una addenda al 
conveni. 
 
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, consideren convenient 
formalitzar la present addenda de conformitat amb les següents 
 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA.- L’objecte d’aquesta addenda és concretar l’import de les despeses destinades al 
desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn, per al 
curs acadèmic 2020-2021. 
 
SEGONA.- El Departament d’Educació hi col·laborarà aportant la quantitat total de 3.000 euros, 
amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar, la participació de les 
famílies i la cohesió social. 
 
Aquest import es distribueix en les següents anualitats: 
 
2020: 60% de la quantitat total: 1.800 euros 
2021: 40% de la quantitat total: 1.200 euros 
 
La quantitat corresponent a l’any 2020 es farà efectiva a càrrec de la posició pressupostària 
D/460000101/4241/0000 del centre gestor EN0704 del pressupost de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2020. La quantitat corresponent al 2021 es farà efectiva a càrrec de la 
posició pressupostària equivalent de l'any 2021. 
 



 

 

TERCERA.- L’Ajuntament de Sant Celoni farà una aportació mínima del 30% respecte de la 
dotació ordinària del Departament d’Educació. 
 
QUARTA.- El Departament d’Educació tramitarà en concepte de bestreta el 60% de la quantitat 
total en el moment de la signatura d’aquesta addenda i la quantitat restant (40% de la quantitat 
total) es tramitarà un cop es justifiqui correctament l’import total, mitjançant la presentació per 
part de l’Ajuntament de Sant Celoni de la documentació següent: 
 
1. Certificat de l’interventor/a o del secretari/a-interventor/a de l’Ajuntament, amb el vistiplau de 
l’alcalde o alcaldessa, conforme les despeses certificades s’adeqüen al pressupost inclòs en el 
pla d’actuació. En aquest certificat, s’ha de fer constar la relació de despeses efectuades que 
ha d’incloure també les de l’Ajuntament per un import mínim del 30% respecte de l’aportació del 
Departament d’Educació, amb indicació de les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les 
quals s’ha fet la despesa, el nom i NIF del creditor, el concepte, l’import i la data de pagament. 
En cas que el pagament de les factures no s’hagi fet efectiu, caldrà indicar la data prevista per 
al seu pagament. 
 
2. Full resum de les despeses portades a terme. 
 
3. Certificat de l’acta signada d’aprovació de la memòria per part de la comissió 
Representativa-Institucional, prevista a la clàusula tretzena del conveni de  col·laboració. 
 
Aquesta documentació s’ha de presentar no més tard del 15 d’octubre de 2021. 
 
CINQUENA.- L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic 
poden portar a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o destinatària 
final del fons, d’acord amb el que preveu l’article 90 bis del Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 
 
L’Ajuntament està obligat a destinar els fons rebuts a les activitats objecte d’aquesta addenda i 
a justificar l’aplicació d’aquests fons d’acord amb els conceptes establerts a la clàusula segona. 
 
Així mateix, l’Ajuntament estarà obligat a facilitar tota la informació que li sigui requerida pels 
òrgans de control de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Sindicatura de Comptes 
o altres òrgans competents. 
 
SISENA.- Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura i fins al 31 de 
desembre de 2021. 
 
SETENA.- Aquesta addenda està sotmesa als requisits establerts en el capítol IX del Text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre. 
 
2.  Facultar a l’Alcalde, per a la seva signatura.   
 
3. Notificar el present acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al 
seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
4. Un cop signat el conveni, publicar-lo a la Seu Electrònica (Secció Convenis) de l’Ajuntament 
per a la seva consulta, a fi de donar compliment als principis de publicitat activa i transparència 
informativa als àmbits dels convenis de col·laboració, acollits a la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 8.2) i la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(article 14). 
 
5. Publicar l’anunci de la seva aprovació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en la 
web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, de conformitat 



 

 

amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 

 
8.ADQUISICIÓ D'UN VEHICLE TOT TERRENY A ADSCRIURE A L'ÀREA DE SEGURETAT 
CIUTADANA, EN EL MARC DEL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DESTINADA 
A ENS LOCALS, QUE PROMOUEN L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I EL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL I DE L'ACORD MARC DE 
MOBILITAT SOSTENIBLE, INTEGRAT EN L'ESMENTAT SISTEMA. 
 
1. Aprovar la contractació amb l’empresa ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, SL (CIF 

B08633950) del subministrament, en la modalitat de compra, d’un vehicle NISSAN 
NAVARA doble cabina PICK-UP 3250 Kg MMA 2.3dCi E6D 120 kW (160 CV) 6M/T 4x4 
VISIA dièsel i dels complements que s’especifiquen a la taula següent, per un import de  
VINT-I-SET MIL NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS 
(IVA INCLÒS) (23.101,92 € més 4.851,40 € en concepte d’IVA 21%), en el marc de l’Acord 
marc de mobilitat sostenible” del Consorci Català pel Desenvolupament local, que inclou 
entre altres productes, vehicles del Lot 1 denominat “Automòbils”, Sublot 1.2. “pick-up 
dièsel”, que recull les condicions establertes en el Plec de Clàusules Administratives i el 
Plec de Prescripcions Tècniques establertes, i d’acord amb les condicions específiques de 
l’encàrrec, aprovades per Junta de Govern Local en sessió de data 30/07/2020, pels 
conceptes i imports que s’indiquen a continuació: 

 

Concepte 
Preu sense 

IVA 
IVA 21% Preu total 

amb IVA 
NISSAN NAVARA doble cabina PICK-UP 
3250 Kg MMA 2.3dCi E6D 120 kW (160 
CV) 6M/T 4x4 VISIA dièsel 19.231,00 € 4.038,51 € 23.269,51 € 

SUMA PARCIAL 1 19.231,00 € 4.038,51 € 23.269,51 € 
Complement: Canopi – hard top amb 
homologació 2.198,00 € 461,58 € 2.659,58 € 
Complement: Revestiment de línex de la 
caixa de càrrega 785,46 € 164,95 € 950,41 € 
Complement: Acoblament de remolc 
extraïble 887,46 € 186,37 € 1.073,83 € 

SUMA PARCIAL 2 3.870,92 € 812,89 € 4.683,81 € 
TOTAL OFERTA 23.101,92 € 4.851,40 € 27.953,32 € 

 
2. Disposar la despesa, imputable a l’aplicació pressupostària 08 132A0 63400 (Reposició 

vehicle tot terreny Policia Local)del Pressupost municipal de l’any 2020, per un import total 
de VINT-I-SET MIL NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS 
CÈNTIMS (IVA INCLÒS) (23.101,92 € més 4.851,40 € en concepte d’IVA 21%).  

  
3. Publicar en el perfil del contractant l’adjudicació d’aquest encàrrec de provisió.  
  
4. Requerir a l’empresa ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL la constitució d’una 

garantia definitiva per una quantitat equivalent al 5% de l'import d’adjudicació (1.397,67 
euros).L’empresa adjudicatària haurà de presentar davant de l’òrgan de contractació, en el 
termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la comunicació a l’empresa 
adjudicatària de l'acord d'aprovació de l’encàrrec, el resguard acreditatiu d’haver dipositat 
en la tresoreria de l’òrgan de contractació l’import assenyalat.  

  
5. Notificar els acords precedents a ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL i al Consorci 

Català pel Desenvolupament local. 
 
 
 
 



 

 

 
9.  APROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA DEL CONTRACTE 
FORMALITZAT AMB FUNDACIÓ ACCIÓ BAIX MONTSENY SL, AMB CIF NÚMERO  G-
61784898, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE JARDINERIA I NETEJA D'ESPAIS 
VERDS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI DEL MES D'OCTUBRE 2020 
AL 31 DE MARÇ DE 2021. 
 
Primer.- Aixecar els reparaments suspensius formulats per la Interventora municipal en informe 
16-2020 de data 18.09.2020 i en conseqüència continuar la tramitació de l’expedient instruït per 
l’autorització i disposició de la despesa del contracte de prestació del servei de jardineria i neteja 
d’espais verds públics del terme municipal de Sant Celoni a favor de Fundació Acció Baix 
Montseny, SL del mes d’Octubre 2020 al 31 de Març de 2021. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa relativa a la prestació del servei de jardineria i neteja 
d’espais verds públics del terme municipal de Sant Celoni a favor de Fundació Acció Baix 
Montseny, SL, amb CIF número G-61784898, del mes d’Octubre 2020 al 31 de Març de 2021 
segons el detall següent: 
 

* 
 
*Imports calculats en base al preu mensual del contracte de 9.854,23€ IVA inclòs (8.288,08 IVA 
no inclòs: BI Servei Jardineria 6.703,08 (1.407,65 IVA 21%) + BI Servei neteja 1.585 € (158,50 
IVA 10%). 
 
AD Pressupost 2020 
 
-Concepte: Fundació Acció Baix Montseny, AD 2020 corresponent a la previsió de 3 mesos, que 
comprèn el període del 01.10.2020 a 31.12.2020. 
 
-Import total: 29.562,68 € IVA inclòs (24.864,24 € Base imposable + 21% i 10% IVA)  
 
-Codi de referència i N. Operació RC:  TERRITORI 220200012423  
 
-Partida pressupostària: 05.171A0.22799 Altrestreballsrealitzats per altresempresesi 
professionals 
 
AD FUT Pressupost 2021 
 
-Concepte: Fundació Acció Baix Montseny, AD 2021 corresponent a la previsió de 9 mesos, que 
comprèn el període del 01.01.2021 a 31.03.2021. 
 
-Import total: 29.562,68 € IVA inclòs (24.864,24 € Base imposable + 21% i 10% IVA), quedant 
supeditada l’aprovació de la despesa a l’existència de crèdit en el pressupost corresponent. 
 
-Partida pressupostària: 05.171A0.22799 Altres treballs realitzats per altresempreses i 
professionals 
 
En el moment en que es formalitzi el contracte amb la nova empresa adjudicatària del procés 
de licitació iniciat es cancel·larà l’import restant. 

 



 

 

10. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A L'OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA 
DE CANVI D'ÚS DE LOCAL A HABITATGE I OBRES DE REFORMA PER MATERIALITZAR 
AQUEST CANVI D'ÚS AL CARRER MOSSÈN CINTO VERDAGUER DE SANT CELONI. 
EXPEDIENT OM-8/20 (2020/828). 
 
1r.- Concedir a Aralti, SL llicència urbanística de canvi d’ús de local a habitatge al carrer 
Mossèn Cinto Verdaguer, núm. 4 escala D, baixos 2a, de Sant Celoni, d’acord amb la 
documentació i projecte tècnic presentat, objecte de l’expedient OM-8/20. 
 
2n.- Concedir a Aralti, SL llicència municipal d’obres de reforma per materialitzar el canvi d’ús 
de local a habitatge, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, núm. 4 escala D, baixos 2a, 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. 
 
11. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A LA SOL·LICITUD D'OBRES 
MAJORS DE REHABILITACIÓ DE LA MASIA DE CAN TONI DE SANT CELONI. 
EXPEDIENT OM-11/20 (2020/1095). 
 
1r.- Denegar la llicència municipal d’obres de rehabilitació de la masia de Can Toni, d’aquest 
terme municipal, objecte de l’expedient OM-11/20, així com les peticions de compensació de 
taxa i ICIO abonats per la llicència d’obres OM-096/2006, en base a les consideracions que 
s’esgrimeixen a la part expositiva de conformitat amb els informes tècnics desfavorables 
emesos al respecte.  
 
2n.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la llicència anterior en 
aquells casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
3r.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions de la Taxa 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. 
 
12.CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A L'OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA 
D'OBRES MAJORS DE REFORMA D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES 
SITUAT AL CARRER BALMES, NÚM. 21 I SANT JOSEP, NÚM. 33 DE SANT CELONI. 
EXPEDIENT OM-16/20 (2020/1317). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per reforma d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres 
situat al carrer Balmes, núm. 21 i Sant Josep, núm. 33 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. 
 
13. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A L'OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA 
DE CANVI D'ÚS DE LOCAL A HABITATGES I OBRES DE REFORMA PER 
MATERIALITZAR AQUEST CANVI D'ÚS AL CARRER SANTA FE, NÚM. 23 DE SANT 
CELONI. EXPEDIENT OM-19/20 (2020/1417). 
 
1r.- Concedir llicència urbanística de canvi d’ús de local a habitatges al carrer Santa Fe, núm. 
23, de Sant Celoni, d’acord amb la documentació i projecte tècnic presentat, objecte de 
l’expedient OM-19/20. 
 
2n.- Concedir llicència municipal d’obres de reforma per materialitzar el canvi d’ús de local a 
habitatges, al carrer Santa Fe, 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. 

 
- 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’execució de l’obra. 
• Nomenament del contractista que executarà l’obra. 
• Document d’acceptació dels residus per un gestor autoritzat amb indicació de la 

fiança constituïda. 
• Dipòsit urbanístic per un import de 800€. 
• Programa de control de qualitat redactat pel director d’execució de l’obra. 

 
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. 
 
14.  CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A L'OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA 
D'OBRES MAJORS DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE COBERTES EXISTENTS COM A 
APARCAMENTS AL CARRER DE LES ESCOLES, NÚM. 27 DE LA BATLLÒRIA. 
EXPEDIENT OM-21/20 (2020/1510). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per reforma i ampliació de coberts existents com a 
aparcaments al carrer de Les Escoles, núm. 27 de la Batllòria, 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: 

 
• Projecte d’execució degudament visat amb un informe del redactor en el que declari 

que no hi ha hagut modificacions respecte del projecte bàsic 
• Dipòsit urbanístic per un import mínim de 2.200,00 Euros. 

 
2. Atès que el projectista indica que es formaran guals a la vorera amb les peces 

normalitzades i que caldrà desplaçar un fanal d’enllumenat per a facilitar l’accés: 
 

• Caldrà que amb el projecte executiu visat s’incorporin i descriguin les operacions 
necessàries per a desplaçar aquest fanal i executar els guals d’acord amb les 
indicacions que caldrà obtenir de l’àmbit d’Espai Públic de l’Ajuntament de Sant 
Celoni. 

 
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.  
 



 

 

15. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A L'OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA 
D'OBRES PER OBRIR UNA PORTA DEL DARRERA DE LA FINCA DEL PASSEIG DE LA 
RECTORIA VELLA, NÚM. 48 DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-22/20 (2020/1553). 
 
1r.- Denegar al Sr.X la llicència municipal d’obres per obrir una porta a la part del darrera de la 
finca del Passeig de la Rectoria Vella, núm. 48, de Sant Celoni, objecte de l’expedient OM-
22/20, en base a les consideracions que s’esgrimeixen a la part expositiva de conformitat amb 
els informes tècnics desfavorables emesos al respecte.  
 
2n.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la llicència anterior en 
aquells casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
3r.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions de la Taxa 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. 
 
16. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A L'OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA 
D'OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ D'EDIFICIS PER AL PROJECTE HYCOOL A LES 
INSTAL·LACIONS DE LA INDÚSTRIA SITUADA AL PLA D'EN BATLLE, S/N DE SANT 
CELONI. EXPEDIENT OM-23/20 (2020/1628). 
 
1r.- Concedir a Givaudan Ibèrica, SA llicència municipal d’obres per construcció d’edificis per al 
projecte Hycool a 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. 

 
- Condicions específiques: 

 
1. Les assenyalades a l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvaments de la Generalitat de Catalunya de data 6 d’agost de 2020 (ref. 
07/2006/025038) que, a les seves conclusions, diu així: 

 
“L’objecte d’informe són les modificacions significatives recollides i justificades a la 
documentació tècnica presentada i que es corresponen a la construcció de l'edifici 
aïllat TechnicalRoom de planta baixa i coberta de 73,3 m2. La resta de zones de 
l’establiment, que s’especifiquen sense modificació en la documentació tècnica 
presentada, no són objecte d’informe i es mantenen subjectes a la seva tramitació 
original. 
 
Vista la documentació presentada, s’emet informe favorable condicionat a l’adopció 
de les següents mesures de seguretat contra incendis: 
 
• Caldrà garantir que es disposen els trams de sectorització exteriors per façana 

entre la nova construcció i el dipòsit existent de glicol a fi de justificar que aquest 
no forma part del sector d'incendis objecte d'informe. La zona de separació de 3 
m entre la nova construcció i l'edifici existent no tindrà cap càrrega de foc. 

• Caldrà garantir que l'edifici respecta les separacions mínimes exigides pel 
RSCIEI respecte a qualsevol àrea exterior d'incendis de l'establiment. 

• Es disposaran extintors a màxim 15 m de recorregut d'evacuació de tot origen 
d'evacuació, considerant la distribució interior de la sala i conforme al RIPCI. 

• Es comprovarà en el moment de l'acte de comprovació que l'enllumenat 
d'emergència és suficient conforme a l’annex III del RSCIEI. 

• Es comprovarà en el moment de l'acte de comprovació que l'establiment disposa 
d'hidrants públics conforme a la instrucció tècnica complementària SP120. 

• Es comprovarà en el moment de l'acte de comprovació que la intervenció de 
bombers és conforme al RSCIEI i al document tècnic DT12 de la TINSCI. 

 
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors i les 
previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació, no 
essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d’aquestes mesures. 
 
Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons s’estableixi a la Llei 3/2010. 
 
En el moment de l'acte de comprovació caldrà disposar de la documentació 
justificativa de la resistència al foc dels elements estructurals i de compartimentació 
de l'edifici mitjançant certificat del fabricant dels elements prefabricats, certificat 
d’instal·lació o d’aplicació de productes de protecció d’acord amb la instrucció tècnica 
complementària SP 136 i/o certificat basat en una justificació tècnica que doni 
compliment als annexos del CTE DB SI, segons s’escaigui.” 
 

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. 
 
17.CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A L'OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA 
D'OBRES MAJORS D'AMPLIACIÓ DE NAU INDUSTRIAL SITUADA A LA CARRETERA DE 
MONTNEGRE, S/N DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-26/16 (2020/16). 
 
1r.- Concedir a Renolit Ibèrica, SA llicència municipal d’obres per ampliació de nau industrial 
situada a la carretera de Montnegre, s/n, 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. 
 
8. L’import de la fiança per garantir la correcta destinació dels residus serà retornat quan es 
presenti el certificat del gestor, acreditant-se de manera documental que la gestió s’ha 



 

 

efectuat adequadament. Aquest certificat s’ha de presentar a l’Ajuntament en el termini 
màxim de 30 dies a comptar des del seu lliurament pel gestor. 

 
- Condicions específiques: 

 
1. Les assenyalades a l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvaments de la Generalitat de Catalunya de data 10 d’agost de 2020 (ref. 
07/2007/025341) que, a les seves conclusions, diu així: 

 
“Vista la documentació presentada, s’emet informe favorable condicionat a l’adopció 
de les següents mesures de seguretat contra incendis: 
 
• Es complirà explícitament el que detalla el punt 2.1 de la memòria 

complementària presentada: "Totes les portes i obertures disposaran d'un 
sistema automàtic d'obertura a partir de la central de detecció d'incendis per la 
obertura automàtica conjunta amb els exutoris." En cap cas el certificat de l'acte 
de comprovació es podrà considerar favorable si no es verifica explícitament 
l'adopció i compliment d'aquesta mesura. 

 
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors i les 
previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació, no 
essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d’aquestes mesures. Caldrà 
realitzar l’acte de comprovació segons s’estableixi a la Llei 3/2010. 
 
En el moment de l'acte de comprovació caldrà disposar de la documentació 
justificativa de la resistència al foc dels elements estructurals i de compartimentació 
de l'edifici mitjançant certificat del fabricant dels elements prefabricats, certificat 
d’instal·lació o d’aplicació de productes de protecció d’acord amb la instrucció tècnica 
complementària SP 136 i/o certificat basat en una justificació tècnica que doni 
compliment als annexos del CTE DB SI, segons s’escaigui.” 
 

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. 
 
18.CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A L'OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA 
D'OBRES MAJORS DE SUBSTITUCIÓ DE COBERTES EDIFICIS N02 I N03, AMPLIACIÓ DE 
SALA DE CONTROL I COL·LOCACIÓ ESCALES D'ACCÉS A DIVERSOS DIPÒSITS DE LA 
INDÚSTRIA SITUADA A LA CARRETERA D'OLZINELLES S/N DE SANT CELONI. 
EXPEDIENT OM-27/20 (2020/2599). 
 
1r.- Concedir a Arkema Química, SAU llicència municipal d’obres per substitució cobertes 
edificis N02 i N03, ampliació de sala de control i col·locació escales d'accés a diversos dipòsits 
de la indústria situada a la carretera d’Olzinelles, 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 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. 
 
19. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A L'OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA 
D'OBRES MAJORS DE REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT SITUAT AL 
CARRER MONTSERRAT, NÚM. 46 DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-34/20 (2020/3571). 
 
1r.- Concedir al Sr.X llicència municipal d’obres per reforma habitatge unifamiliar aïllat situat al 
carrer Montserrat, núm. 46, 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: 

 
• Projecte d’execució  
• Assumeix de la direcció d’obra 
• Programa de control de qualitat 

 
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. 
 
 
 



 

 

 
 
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 
 
 
    


