
 

 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 22 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.: JGL2020/14 
Caràcter: ordinària 
Data:  22 d'octubre de 2020 
Inici: 09:36 
Fi: 09:38 
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President:  Raül Garcia Ramírez   Junts x Cat 
 
Regidors/es:  Anaïs Medina Terradas   Junts x Cat 
   Ernest Vilà Pladevall   Junts x Cat  
   Josep Mª Orra Pié   ERC-AM 
   Mª Àngels Bordetas Delgado  Junts x Cat 
    
Secretari:  Sergi Ribas Beltrán   
 

       Excusen la seva assistència els Regidors/es: 
    

Magalí Miracle Rigalós   ERC-AM  
  

Ordre del dia: 
 
1.Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de 
Govern Local de data 05.10.2020 i de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 
08.10.2020.   
 
 Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part pública) 
 
2.Aprovació definitiva de projecte de millora de la connectivitat ecològica entre els parcs del 
Montseny i el Montnegre. Millora del bosc de ribera a la Tordera. 
 

Desenvolupament de la sessió: 
 
El President obre la sessió. 
 
1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I 
URGENT DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 05.10.2020 I DE L'ESBORRANY 
DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 08.10.2020. 
 
L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local si han de formular alguna 
observació als esborranys de les actes de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de 
Govern Local del dia 05.10.2020 i de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la sessió 



 

 

ordinària del dia 08.10.2020. Al no formular-se cap reparament s’acorda, per unanimitat, 
l’aprovació de les referides actes.  
 
2. APROVACIÓ DEFINITIVA DE PROJECTE DE MILLORA DE LA CONNECTIVITAT 
ECOLÒGICA ENTRE ELS PARCS DEL MONTSENY I EL MONTNEGRE. MILLORA DEL 
BOSC DE RIBERA A LA TORDERA. 
 
1.  L’any 2019 l’Ajuntament de Sant Celoni va sol·licitar a la Diputació de Barcelona, a través 
del catàleg de Serveis, el recurs d’elaboració d’un projecte de millora de la connectivitat 
ecològica entre el Montseny i el Montnegre, que va ser atorgat i lliurat el mes de desembre de 
2019. 
 
Els objectius del projecte són la millora de la connectivitat ecològica entre els Parcs del 
Montseny i del Montnegre a través de la Tordera, la millora de l’hàbitat del bosc de ribera i la 
seva biodiversitat i la potenciació dels boscos autòctons i control d’espècies invasores. 
 
En data 28.05.2020 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va acordar atorgar 
l’import de 39.938,64 € per a l’execució del Projecte millora connectivitat ecològica entre els 
Parcs Montseny i Montnegre. Millora bosc ribera Tordera amb el codi XGL 20/Y/284290 en el 
marc del Catàleg de serveis de l’any 2020. 
 
Per resolució de l’alcaldia de data 9.06.2020 es va acceptar aquesta subvenció. 
 
2. D’altra banda, la Junta de Govern Local en sessió de data 12.03.2020 va acordar: 
 
“Primer- Aprovar inicialment el projecte de millora de la connectivitat ecològica entre els parcs 
del Montseny i el Montnegre. Millora del bosc de ribera a la Tordera amb un pressupost 
d’execució per contracte de trenta-nou mil nou-cents trenta-vuit euros amb seixanta-quatre 
cèntims (39.938,64 €), IVA inclòs. 
 
Segon- Exposar l’expedient al públic pel termini trenta dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis electrònic de la corporació, per tal que es 
puguin formular al·legacions i suggeriments.  
 
Tercer- De conformitat amb l’informe emès per la Tècnica de Medi ambient, durant el període 
d’informació pública, subscriure un acord de custòdia amb la propietat privada per tal de 
documentar l’autorització de la propietat, la corresponsabilitat en la gestió d’aquest espai i el 
compromís de fer compatible la gestió de la finca amb la conservació dels elements naturals, 
paisatgístics i patrimonials d’interès públic o bé que en el seu defecte, el projecte exclogui de 
l’àmbit d’actuació dita finca.” 
 
L’anunci d’informació pública es va publicar en el tauler municipal d’edictes electrònic i en el 
Butlletí Oficial de la Província el dia 9.06.2020. 
 
Segons consta al certificat emès pel Secretari de la corporació durant el termini d’exposició 
pública de l’acord no s’han presentat al·legacions. 
 
3. La Junta de Govern Local en sessió de 8.10.2020 ha aprovat el conveni de 
col·laboració/acord de custòdia entre l’Ajuntament de Sant Celoni i el Sr. X, per a la realització 
d’actuacions d’interès públic sobre l’entorn natural a la zona de la Tordera, el qual ha estat 
formalitzat el dia 14.10.2020. 
 
La tècnica municipal de l’Àrea de Medi Ambient i Territori ha emès informe el dia 15.07.2020 
indicant que les condicions de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per 
l’execució del projecte són les següents: 
 

- Quantia econòmica: 100% del cost del projecte 



 

 

- L’ajut inclou la direcció facultativa.  
- El termini d’execució és 31/12/2020 i la justificació el 31/03/2021.  
- La contractació ha d’anar a càrrec de l’ens peticionari. 

 
Així mateix, manifesta que atès que la contractació de l’execució del projecte s’ha endarrerit 
perquè s’ha hagut d’esperar a disposar de la subscripció del conveni de custòdia per a la seva 
aprovació definitiva, s’ha consultat la possibilitat de demanar pròrroga de la subvenció. Les 
condicions per a la sol·licitud de la pròrroga són les següents:  
 

- Fer una sol·licitud motivada 
- Tenir el contracte adjudicat 
- Presentar la sol·licitud de pròrroga abans del 31/10/2020 

 
La tècnica indica que és urgent l’aprovació definitiva del projecte per poder iniciar la 
contractació de les obres i poder demanar la pròrroga de la subvenció a la Diputació de 
Barcelona.  
 
La tècnica indica també que cal sol·licitar les autoritzacions als organismes pertinents (Abertis i 
ACA) per poder fer les obres. 
 
Fonaments de dret 
 
Primer.- L’article 232 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP) classifica les 
obres d’acord amb la següent tipologia i tenint en compte el seu objecte i naturalesa: 
 
a) Obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació. 
b) Obres de reparació simple. 
c) Obres de conservació i manteniment. 
d) Obres de demolició. 
 
En termes similars, i en l’àmbit autonòmic, es pronuncia l’article 12 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), si bé 
sense fer menció a les obres de demolició. 
 
En el cas que ens ocupa i seguint el contingut dels informes tècnics que obren a l’expedient, 
ens trobem davant d’una obra de conservació i manteniment. 
 
Així, ambdues normes defineixen dita tipologia d’obres com aquelles que tenen per objecte fer 
front al deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per l’ús natural del bé. 
 
Segon.- D’acord amb l’article 233 LCSP el contingut dels projectes d’obres serà el següent: 
 
a) Una memòria en la qual es descrigui l'objecte de les obres, que recollirà els antecedents i 
situació prèvia a aquestes, les necessitats a satisfer i la justificació de la solució adoptada, 
detallant-se els factors de tot ordre a tenir en compte. 
 
b) Els plans de conjunt i de detall necessaris perquè l'obra quedi perfectament definida, així 
com els que delimitin l'ocupació de terrenys i la restitució de servituds i altres drets reals, en el 
seu cas, i serveis afectats per la seva execució. 
 
c) El plec de prescripcions tècniques particulars, on es farà la descripció de les obres i es 
regularà la seva execució, amb expressió de la forma en què aquesta es durà a terme, les 
obligacions d'ordre tècnic que corresponguin al contractista, i la manera en què es durà a terme  
el mesurament de les unitats executades i el control de qualitat dels materials emprats i del 
procés d'execució. 
 



 

 

d) Un pressupost, integrat o no per diversos parcials, amb expressió dels preus unitaris i dels 
descomposts, en el seu cas, estat de mesuraments i els detalls precisos per a la seva 
valoració. El pressupost s'ordenarà per obres elementals, en els termes que reglamentàriament 
s'estableixin. 
 
e) Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d'obra de caràcter indicatiu, amb 
previsió, en el seu cas, del temps i cost. 
 
f) Les referències de tota mena en què es fonamentarà el replanteig de l'obra. 
 
g) L'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, l'estudi bàsic de seguretat i salut, en els termes 
previstos en les normes de seguretat i salut en les obres. 
 
h) Quanta documentació vingui prevista en normes de caràcter legal o reglamentari. 
 
Pel que fa al ROAS, la documentació que ha de contenir un projecte d’obres es troba regulada 
als articles 24 i 25, diferenciant entre la documentació de caràcter obligatori (article 24) i aquella 
de caràcter addicional en funció de l’objecte del projecte (article 25), com pot ser a tall 
d’exemple el programa de control de qualitat general de l’obra, l’estudi d’impacte sobre el mitjà 
natural, i l’estudi sobre el compliment de la normativa d’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques. 
 
Tercer.- L’apartat segon del citat article 233 LCSP permet que es pugui simplificar, refondre o 
fins i tot suprimir, algun o alguns dels documents anteriors en la forma que en les normes de 
desenvolupament d'aquesta Llei es determini, sempre que la documentació resultant sigui 
suficient per a definir, valorar i executar les obres que comprengui, excepte l’estudi de 
seguretat i salut que només podrà prescindir-se en els casos en què així estigui previst en la 
normativa específica que el regula. 
 
El desenvolupament reglamentari a que fa al·lusió l’article 233.2 LCSP no conté cap tipus de 
previsió en relació a la citada possibilitat per la qual cosa es consideren d’aplicació les 
previsions no bàsiques del ROAS. 
 
En aquest sentit, l’article 35 ROAS contempla que per a l’execució d’obres de reparació i 
manteniment serà necessària una memòria o projecte de l’obra que contingui una memòria 
descriptiva, documentació tècnica o administrativa necessària per tal de definir, executar i 
valorar les obres i els treballs que exigeixin les reparacions i un pressupost. 
 
Quart.- L’article 36 ROAS estableix que quan els projectes d’obres no hagin estat elaborats 
pels serveis tècnics del mateix ens local o d’una altra administració, aquells els han d’examinar 
i emetre un informe sobre el compliment de la normativa i les prescripcions que regulin la 
matèria. 
 
En compliment del citat article, consta informe de la Tècnica municipal de l’Àrea de Medi 
Ambient i Territori i del Director de l’Àrea de 2 de març de 2020 informant favorablement el 
projecte. 
 
Cinquè.- L’aprovació dels projectes d’obres locals és una atribució de l’òrgan municipal que és 
competent per aprovar l’expedient de contractació, sempre i quan la realització de l’obra estigui 
prevista en el pressupost de l’Ajuntament d’acord amb l’article 21.1.o) de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Atenent aquesta darrera circumstància l’aprovació del projecte objecte d’aquest informe és 
competència del Ple de l’Ajuntament, en tant que el pressupost vigent de la Corporació no 
contempla l’actuació de referència. No obstant, dita competència es troba delegada en la Junta 
de Govern Local per projectes d’obres amb un pressupost d’execució per contracte inferior a 



 

 

150.000 euros d’acord amb les delegacions conferides a aquesta per acord plenari de data 11 
de juliol de 2019.  
 
Sisè.- El procediment per a la aprovació d’un projecte local d’obra ordinària és el que preveu 
l’article 37 ROAS, de tal forma que es requereix un acord d’aprovació inicial, l’obertura d’un 
període de informació pública de trenta dies hàbils, a fi i efecte que es puguin presentar 
al·legacions, i un acord d’aprovació definitiva del mateix. 
 
En el cas que ens ocupa, no ens trobem davant d’una obra ordinària sinó de conservació i 
manteniment, per les que ni la LCSP ni el ROAS estableixen un procediment a seguir per 
l’aprovació del document tècnic que defineix les obres, considerant-se que seria suficient amb 
la seva aprovació per part de l’òrgan competent. 
 
A proposta del regidor de Medi Ambient i Territori, per unanimitat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
 
Primer- Aprovar definitivament el projecte de millora de la connectivitat ecològica entre els 
parcs del Montseny i el Montnegre. Millora del bosc de ribera a la Tordera amb un pressupost 
d’execució per contracte de trenta-nou mil nou-cents trenta-vuit euros amb seixanta-quatre 
cèntims (39.938,64 €), IVA inclòs. 
 
Segon- Publicar els corresponents anuncis al BOP i al DOGC i en el tauler d’edictes electrònic 
d’aquesta Corporació de conformitat amb l’article 38 del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Sr. X amb la corresponent instrucció dels recursos que 
contra aquest poden interposar-se. 
 
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 
 
 
    


