
 

 

 
 
 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 19 DE NOVEMBRE 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.: JGL2020/16 
Caràcter: ordinària 
Data:  19 de novembre de 2020 
Inici: 09:45 
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 
   Anaïs Medina Terradas   Junts x Cat 
   Ernest Vilà Pladevall   Junts x Cat  
   Josep Mª OrraPié   ERC-AM 
       
Secretari:  Sergi Ribas Beltrán   
 

       Excusen la seva assistència els Regidors/es: 
    

Mª Àngels Bordetas Delgado  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 05.11.2020. 
 

Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 
 

2. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Proseñal SLU, amb motiu del contracte 
del Lot 2 de les obres de millora de l'itinerari "Ruta de la Tordera" al seu pas pel municipi de 
Sant Celoni. 
 
3. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Impremta Pagès SL, amb motiu del 
contracte per a la impressió de 14 números del Butlletí Municipal "L'informatiu". 
 
4. Aprovació de la modificació del contracte per a l’execució de les obres de reforma de la 
instal·lació de calefacció i aire condicionat de l’escola bressol municipal “El Blauet”. 
 
5. Aprovació, si escau, de l'expedient per a la contractació de les obres de reforma parcial del 
mercat municipal de Sant Celoni, fase 2. 
 



 

 

6.Adjudicació, si escau, dels dos lots del contracte per a la prestació del servei de treballs de 
serralleria i lampisteria en edificis municipals i espais públics de Sant Celoni.  
 
7. Adaptació,si escau, del termini d'execució del contracte per a la prestació del servei de 
monitoratge per al programa municipal d'activitat físíca per a la Gent Gran de Sant Celoni i la 
Batllòria. 
 
8. Aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte per a la prestació del servei de 
manteniment de 13 màquines de control de les zones d'aparcament amb horari limitat, 
instal·lades a la via pública de Sant Celoni. 
 
9.Aprovació del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea 
de Cultura de la Diputació de Barcelona per al període 2021 - 2024. 
 
10.Contractació del servei d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions. 
 
11.Ratificació de la Resolució d'Alcaldia de 3 de novembre de 2020, d'aprovació de l'oferta 
d'ocupació pública de l'any 2020. 
 
12.Aprovació del conveni de col·laboració entre la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis 
i Navegació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Celoni en matèria de prestació de recursos i 
serveis a les empreses locals, afavorint la consolidació i desenvolupament del teixit econòmic 
local. 
 
13. Concessió de llicència urbanística relatiu a l'obtenció de llicència d'obres majors 
d'arranjaments de murs interiors de parcel·la i porxada exterior al carrer Dàlia, núm. 32 de Sant 
Celoni. Expedient OM-26/20 (2020/1955). 
 
14. Concessió de llicència urbanística relatiu a l'obtenció de llicència d'obres majors de 
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Pompeu Fabra, núm. 34, del Pla de Palau, 
de Sant Celoni. Expedient OM-29/20 (2020/2891). 
 
Desenvolupament de la sessió. 

 
El President obre la sessió. En primer lloc, d’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local,l’Alcalde interpel·la a la resta de membres per tal que 
aquests manifestin, si fos el cas, que no es troben en territori espanyol, sense que cap membre 
manifesti que concorre dita circumstància. 

 
1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DE DATA 05.11.2020. 

 
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 05.11.2020. Al no formular-se cap 
reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.  

 
2. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER PROSEÑAL SLU, AMB MOTIU 
DEL CONTRACTE DEL LOT 2 DE LES OBRES DE MILLORA DE L'ITINERARI "RUTA DE LA 
TORDERA" AL SEU PAS PELMUNICIPI DE SANT CELONI.  
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 2.798 € dipositada en forma d’assegurança de caució 
per Proseñal SLU, amb CIF número B-59.720.987, amb motiu del contracte signat amb  
l’Ajuntament de Sant Celoni per a l’execució del lot 2 de les obres de millora de l’itinerari “Ruta 
de la Tordera” al seu pas pel terme municipal de Sant Celoni 
 
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret, tot 
informant que per poder recuperar la garantia, en forma d’assegurança de caució, serà 



 

 

necessari presentar davant la Tresoreria municipal l’original de la carta de pagament del dipòsit 
de la garantia, juntament amb la  següent documentació: 
 
a) Quan l’empresa està inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la 
Generalitat de Catalunya:  
 

- Si qui recull la garantia és el representant legal: original del seu DNI  
- Si qui recull la garantia no és el representant legal: original del DNI de la persona que 

recull la garantia, còpia del DNI del representant legal i autorització original per recollir 
la garantia, signada pel representant legal 

 
b) Quan l’empresa no està inscrita al RELI:  
 

- Còpia de l’escriptura de poders vigent del representant legal de l’empresa  
- Certificat original de l’empresa conforme els poders estan vigents  
- Si qui recull la garantia és el representant legal: original del seu DNI  
- Si qui recull la garantia no és el representant legal: original del DNI de la persona que 

recull la garantia, còpia del DNI del representant legal i autorització original per recollir 
la garantia, signada pel representant legal 

 
3. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER IMPREMTA PAGÈS SL, 
AMB MOTIU DELCONTRACTE PER A LA IMPRESSIÓ DE 14 NÚMEROS DEL BUTLLETÍ 
MUNICIPAL "L'INFORMATIU".  
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 1.647,80 €, ingressada en forma de dipòsit per 
Impremta Pagès SL, amb CIF número B-17.207.945, amb motiu del contracte signat amb 
l’Ajuntament de Sant Celoni per a la impressió de 14 números del butlletí municipal 
“L’Informatiu”. 
 
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret, tot 
informant que per poder recuperar el dipòsit serà necessari presentar al registre de 
l’Ajuntament de Sant Celoni la fitxa creditora o un certificat de titularitat bancària signada pel 
banc corresponent. 
 
4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DE REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I AIRE CONDICIONAT DE 
L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL "EL BLAUET". 
 
1. Aprovar la modificació del projecte executiu per a la reforma de la instal·lació de calefacció i 
aire condicionat de l’Escola bressol municipal “El Blauet”, redactada pel Sr. X, en nom i 
representació de QS enginyeria i associats SLP. El pressupost d’execució per contracte de la 
modificació és de 14.509,51€ IVA inclòs d’acord amb l’informe de l’Enginyer municipal de 16 
d’octubre de 2020. 
 
2. Aprovar la modificació del contracte per a l’execució de les obres de reforma de la 
instal·lació de calefacció i aire condicionat de l’escola bressol municipal “El Blauet” adjudicat a 
MasterCold, SL per resolució d’alcaldia de data 31 d’octubre de 2018 i formalitzat el contracte 
en data 19 de novembre de 2018 a l’objecte d’incloure les modificacions descrites en l’informe 
de l’Enginyer municipal que consta transcrit en la part expositiva del present acord, que suposa 
un increment del pressupost d’execució per contracte de 14.509,51€ IVA inclòs. 
 
3. Disposar el reajustament de la garantia definitiva dipositada pel contractista, fixant-se la nova 
garantia a dipositar en 725,48 €, de conformitat amb el que disposa l’article 109.3 LCSP. 
 
4. Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a formalitzar la present 
modificació conforme l’article 153 LCSP per expressa remissió de l’article 203.3 LCSP. 
 



 

 

5. Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius 
els acords precedents. 
 
6. Autoritzar i disposar la despesa de 14.509,51€ IVA inclòs en relació a la modificació de 
contracte així com la despesa de 847,32€ IVA inclòs en relació a l’excés d’amidaments amb 
càrrec a la partida 07 323D0 63300 del Pressupost vigent. 
 
7. Notificar el present acord a l’empresa MasterCold, SL amb la corresponent instrucció dels 
recursos que contra aquest poden interposar-se. 
 
8. Publicar el present acord en el perfil del contractant d’acord amb els articles 207.3 LCSP i 
13.1.e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern. 
 
5. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 
REFORMA PARCIAL DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CELONI, FASE 2 . 
 
1. Aprovar la contractació de la 2a fase de les obres de reforma parcial del mercat municipal 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, d’acord amb el projecte tècnic 
redactat per l’arquitecte Sr. X. 
 
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 57.815,31 €, IVA inclòs (base imposable de 47.781,25 € més el 
21% d’IVA) a l’aplicació pressupostària 06.4312A.63255 (Obres de reforma del mercat 
municipal) del pressupost municipal per a 2020. 
 
6. ADJUDICACIÓ DELS DOS LOTS DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
DE TREBALLS DE SERRALLERIA I LAMPISTERIA EN EDIFICIS MUNICIPALS I ESPAIS 
PÚBLICS DE SANT CELONI. 
 
1. Adjudicar a MasterCold SL, amb CIF número amb CIF número B-60.409.281, el lot A 
(serralleria) del contracte per a la prestació del servei de treballs de serralleria i lampisteria en 
edificis municipals i espais públics de Sant Celoni, d’acord amb la seva oferta consistent en 
aplicar un descompte del 16,23% sobre la base de preus i rendiments de l’ITEC, i segons la 
proposta tècnica presentada a la licitació. 
 
2. Adjudicar a MasterCold SL, amb CIF número amb CIF número B-60.409.281, el lot B 
(lampisteria) del contracte per a la prestació del servei de treballs de serralleria i lampisteria en 
edificis municipals i espais públics de Sant Celoni, d’acord amb la seva oferta consistent en 
aplicar un descompte del 16,23% sobre la base de preus i rendiments de l’ITEC, i segons la 
proposta tècnica presentada a la licitació. 
 
3. Citar a MasterCold SL per a que dins el termini de 5 dies, a partir que transcorrin 15 dies 
hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació als licitadors, procedeixi a la 
formalització electrònica dels corresponents contractes administratius. 
 
4. Disposar la despesa de 2.213,28 €, IVA inclòs, a favor MasterCold SL, amb CIF número B-
60.409.281, per al pagament de la prestació del lots A (serralleria) del contracte, corresponent 
al mes de desembre de 2020, quedant supeditada la disposició de la resta de la despesa 
(26.559,41 € per a 2021 i 24.346,13 € per als mesos de gener a novembre de 2022, quantitats 
amb IVA inclòs) a l’existència de crèdit en els pressuposts corresponents, d’acord amb el 
següent detall: 
 



 

 

LOT A 

Partida Centre 

2020  
  

(desembre) 

2021 2022  
(de gener 

a 
novembre

) 

  01 920D0 
21901 

Edifici Can Ramis 
29,02 € 348,18 € 319,17 € 

 01 920E0 
21901 

Casa de la Vila 
27,87 € 334,49 € 306,62 € 

 01 920R0 
21901 

Cambra agrària 
29,56 € 354,77 € 325,21 € 

 01 925A0 
21901 

Oficina d'atenció als ciutadans 
2,20 € 26,35 € 24,15 € 

 04 1722D 
21901 

Horta pública 
115,63 € 1.387,52 € 1.271,89 € 

 04 231A0 
21901 

Despeses generals serveis socials 
18,47 € 221,65 € 203,18 € 

 04 231F0 
21901 

Habitatge social 
3,63 € 43,59 € 39,96 € 

 04 231G0 
21901 

Solidaritat i cooperació 
18,67 € 224,01 € 205,34 € 

 05 150A0 
21901 

Despeses generals 
36,82 € 441,86 € 405,04 € 

 05 150B0 
21901 

Nau Can Pàmies 
109,81 € 1.317,70 € 1.207,89 € 

 05 1533C 
21901 

Manteniment mobiliari urbà 
150,65 € 1.807,78 € 1.657,13 € 

 05 1533B 
21901 

Manteniment clavegueram 
281,16 € 3.373,97 € 3.092,81 € 

 05 165A0 
21901 

Manteniment i gestió enllumenat 
públic 50,47 € 605,61 € 555,14 € 

 05 170A0 
21901 

Despeses generals medi ambient 
4,78 € 57,37 € 52,59 € 

 06 430C0 
21901 

Edifici Sax Sala 
24,46 € 293,49 € 269,03 € 

 06 4314A 
21901 

Comerç 
0,02 € 0,28 € 0,26 € 

 06 432A0 
21901 

Ordenació i promoció turística 
3,51 € 42,14 € 38,63 € 

 06 491A0 
21901 

Despeses generals 
90,72 € 1.088,62 € 997,90 € 

 06 491B0 
21901 

Radio Sant Celoni 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 07 323F0 
21901 

Escola Montnegre 
85,50 € 1.025,98 € 940,48 € 

 07 323B0 
21901 

Escola La Tordera 
11,87 € 142,44 € 130,57 € 

 07 323C0 
21901 

Soler de Vilardell 
14,77 € 177,29 € 162,52 € 

 07 323D0 
21901 

Escola bressol 
4,65 € 55,75 € 51,10 € 

 07 323E0 
21901 

Escola Pallerola 
13,00 € 156,05 € 143,05 € 

 07 326C0 
21901 

Centre municipal d'expressió 
14,81 € 177,72 € 162,91 € 



 

 

 07 330A0 
21901 

Despeses generals de Cultura 
16,15 € 193,80 € 177,65 € 

 07 330B0 
21901 

Rectoria Vella 
17,81 € 213,75 € 195,94 € 

 07 3321A 
21901 

Centre de documentació - 
biblioteca 57,89 € 694,67 € 636,78 € 

 07 333A0 
21901 

Exposicions 
11,78 € 141,40 € 129,62 € 

 07 334E0 
21901 

Sala Bernat Martorell 
5,79 € 69,44 € 63,65 € 

 07 338A0 
21901 

Despeses generals de festes 
20,19 € 242,25 € 222,06 € 

 07 340A0 
21901 

Despeses generals 
20,95 € 251,39 € 230,44 € 

 07 342A0 
21901 

Pistes atletisme 
83,79 € 1.005,42 € 921,64 € 

 07 342B0 
21901 

Can Sans 
34,89 € 418,64 € 383,75 € 

 07 342C0 
21901 

Pavelló 
104,70 € 1.256,35 € 1.151,65 € 

 07 342D0 
21901 

Camps d'esports 
349,02 € 4.188,21 € 3.839,19 € 

 07 342E0 
21901 

Pista petanca 
34,93 € 419,20 € 384,27 € 

 07 342F0 
21901 

Complex esportiu Sot de les 
granotes 104,74 € 1.256,92 € 1.152,18 € 

 07 342J0 
21901 

Camp de futbol La Batllòria 
55,85 € 670,16 € 614,31 € 

 07 342H0 
21901 

Pista skate 
69,82 € 837,82 € 768,00 € 

 07 924D0 
21901 

Edificis locals de barri 
23,19 € 278,24 € 255,05 € 

 08 132A0 
21901 

Policia local 
44,52 € 534,18 € 489,67 € 

 08 133A0 
21901 

Zona blava 
6,34 € 76,02 € 69,69 € 

 08 135A0 
21901 

Protecció civil 
8,91 € 106,94 € 98,03 € 

Total  
2.213,28 € 

26.559,41 
€ 

24.346,13 
€ 

 
   

5. Disposar la despesa de 682,31 €, IVA inclòs, a favor MasterCold SL, amb CIF número B-
60.409.281, per al pagament de la prestació del lot B (lampisteria) del contracte, corresponent 
al mes de desembre de 2020, quedant supeditada la disposició de la resta de la despesa 
(8.187,69 € per a 2021 i 7.505,38 € per als mesos de gener a novembre de 2022, quantitats 
amb IVA inclòs) a l’existència de crèdit en els pressuposts corresponents, d’acord amb el 
següent detall: 
 
 

LOT B 

Partida Centre 

2020  
  

(desembre) 

2021 2022  
(de gener 

a 
novembre

) 

 06 430C0 
21301 

Edifici Sax Sala 
6,98 € 83,77 € 76,79 € 



 

 

 07 323F0 
21301 

Escola Montnegre 
12,61 € 151,29 € 138,68 € 

 07 323B0 
21301 

Escola La Tordera 
54,21 € 650,49 € 596,28 € 

 07 323C0 
21301 

Soler de Vilardell 
102,38 € 1.228,50 € 1.126,13 € 

 07 323E0 
21301 

Escola Pallerola 
59,38 € 712,61 € 653,23 € 

 07 326C0 
21301 

Centre municipal d'expressió 
34,90 € 418,85 € 383,95 € 

 07 342A0 
21301 

Pistes atletisme 
48,86 € 586,36 € 537,50 € 

 07 342B0 
21301 

Can Sans 
34,90 € 418,85 € 383,95 € 

 07 342C0 
21301 

Pavelló 
69,79 € 837,50 € 767,71 € 

 07 342D0 
21301 

Camps d'esports 
174,54 € 2.094,51 € 1.919,97 € 

 07 342F0 
21301 

Complex esportiu Sot de les 
granotes 62,80 € 753,65 € 690,85 € 

 07 342J0 
21301 

Camp de futbol La Batllòria 
20,94 € 251,31 € 230,37 € 

Total  682,31 € 8.187,69 € 7.505,38 € 

 
   

6. Notificar aquests acords als licitadors, amb indicació dels recursos que poden interposar. 
 
7. Publicar les presents adjudicacions en el perfil del contractant  i comunicar la formalització 
del contracte al Registre Públic de Contractes per a l’oportuna inscripció. 
 
7. ADAPTACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE MONITORATGE PER AL PROGRAMA MUNICIPAL D’ACTIVITAT FÍSICA PER A 
LA GENT GRAN DE SANT CELONI I LA BATLLÒRIA. 
 
1. Determinar que el termini d’execució del contracte amb Natural - Fit Asesores Deportivos SL 
per a la prestació del servei de monitoratge per al programa municipal d’activitat física per a la 
gent gran de Sant Celoni i La Batllòria, finalitzarà el dia 24.04.2021, com a conseqüència del 
període en què el contracte va estar  suspès (des del dia 13.03.2020 al 30.06.2020, amb un 
total 109 diesnaturals). 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 2.637,22 €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 07 341B0 22699 (Activitats pròpies d’esports, altres despeses diverses) per a 
l’exercici de 2021, quedant supeditada l’aprovació de la despesa a l’existència de crèdit en el 
pressupost corresponent. 
 
3. Notificar aquest acord a Natural-Fit Asesores Deportivos SL, amb indicació dels recursos que 
contra aquest poden interposar-se. 
 
8. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE MANTENIMENT DE 13 MÀQUINES DE CONTROL DE LES ZONES 
D'APARCAMENT AMB HORARI LIMITAT, INSTAL·LADES A LA VIA PÚBLICA DE SANT 
CELONI. 
 
1. Prendre coneixement del canvi de denominació social de la mercantil Parkeon SLU, amb CIF 
B-83.763.557, adjudicatària del contracte per al subministrament i la instal·lació de 13 
màquines de control de les zones d'aparcament amb horari limitat a la via pública de Sant 
Celoni i el seu manteniment, que ha passat a nomenar-se Flowbird España SLU. 
  



 

 

2. Prorrogar per 2 anys més el contracte signat en data 06.07.2018 amb Parkeon SLU 
(actualment Flowbird España SLU) pel que fa a la prestació del servei de manteniment de les 
13 màquines de control de les zones d'aparcament amb horari limitat, tal com preveu la 
clàusula 5 del Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació. La 
pròrroga tindrà efectes des del dia 05.12.2020 i fins al 04.12.2022.  
 
3. Autoritzar i disposar la despesa de 520,20 €, IVA inclòs, pels dies de pròrroga que 
corresponen al mes de desembre de 2020, quedant supeditada la resta de la despesa 
(7.167,22 € per a 2021 i 6.647,02 € per a 2022, quantitats amb IVA inclòs) a l’existència de 
crèdit en el pressupost municipal d’ambdós exercicis, tot d’acord amb el següent detall: 
 

Aplicacions pressupostàries Any 2020 Any 2021 Any 2020 

03.133A0.641 (Despeses en aplicacions 
informàtiques) 

109,60 € 1.510,08 € 1.400,48 
€ 

03.133A0.219 (Altre immobilitzat material) 410,60 € 5.657,14 €  5.246,54 
€ 

Total 520,20 € 7.167,22 € 6.647,02 
€ 

 
4. Notificar aquests acords a la representant legal de la societat, per al seu coneixement i als 
oportuns efectes, i comunicar-ho al Registre públic de contractes de Catalunya. 
 
9.APROVACIÓ DEL PROTOCOL D'ADHESIÓ AL CIRCUIT DE LA XARXA D'ESPAIS 
ESCÈNICS MUNICIPALS DE L'ÀREA DE CULTURA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PER AL PERIODE 2021-2024.  
 
1. Aprovar el text del protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de 
la Diputació de Barcelona 2021-2024, així com la seva adhesió al protocol amb vigència  fins al 
31 de desembre de 2024 i la participació al Circuit. 
 
2. Certificar que es compleixen tots els requisits per participar-hi establerts en el punt quart del 
Protocol, d’acord amb l’informe emès per la Tècnica de Cultura municipal. 
 
3. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona. 
 
10. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSEGURANCES DE DANYS A EDIFICIS I 
INSTAL·LACIONS. 
 
1. Contractar la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions a Seguros Catalana Occidente, S.A. 
De Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal  fins al 10.12.2021 de l’estació sensora de 
prevenció de contaminació i de vuit habitatges gestionats per l’ajuntament de Sant Celoni i 
destinats a finalitats socials. 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa següent: 
 
Concepte: Contractació amb Seguros Catalana Occidente, S.A. De Seguros y Reaseguros, 
Sociedad Unipersonal, amb NIF ESA28119220 el servei d’assegurances de danys a edificis i 
instal·lacions de l’estació sensora de prevenció de contaminació i de vuit habitatges gestionats 
per l’ajuntament de Sant Celoni i destinats a finalitats socials, segons l’Acord marc de servei 
d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals. 
 
Import: 645 €. 
 
Partides: 
04 231F0 224 pel que fa als habitatges, l’import de 362 €. 
05 1722C 224 pel que fa a l’estació de prevenció de contaminació, l’import de 283€. 
 



 

 

3. Notificar el present acord a Seguros Catalana Occidente, S.A. De Seguros y Reaseguros, 
Sociedad Unipersonal,  Ferrer&Ojeda Asociados Correduría de Seguros, SL i a l’Associació 
Catalana de Municipis amb la corresponent instrucció dels recursos que contra aquest es 
poden interposar. 
    
11. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE 3 DENOVEMBRE DE 2020, 
D'APROVACIÓ DE L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'ANY 2020.  
 
PRIMER.- Ratificar l’aprovació l’Oferta Pública d’Ocupació de l’ajuntament de Sant Celoni 
corresponent a l’any 2020 en els mateixos termes acordats per resolució d’Alcaldia de 3 de 
novembre de 2020 (resolució amb núm. 2020/2257) amb la concreció següent: 
 
Funcionaris 
GRUP C2  
ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS  
CLASSE POLICIA LOCAL  
NUMERO DE VACANTS 2   
DENOMINACIÓ DE LA PLACA  AGENT POLICIA LOCAL   
SISTEMA SELECCIÓ CONCURS OPOSICIÓ LLIURE 
 
GRUP C2  
ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS  
CLASSE POLICIA LOCAL  
NUMERO DE VACANTS 1   
DENOMINACIÓ DE LA PLACA  CAPORAL  POLICIA LOCAL   
SISTEMA SELECCIÓ CONCURS OPOSICIÓ PROMOCIÓ INTERNA 
 
Laborals 
OFERTA PÚBLICA LABORAL –ESTABILITZACIÓ- 
 
GRUP TITULACIÓ  DENOMINACIÓ DE LA PLACA VACANTS  SISTEMA SELECCIÓ 
 
A1 GRAU/LLICEN. ARQUITECTE         1      CONCURS OPOSICIÓ 
LLIURE 
A2 GRAU/DIPLOMAT TÈCNIC MIG (DESENVOLUPAMENT)1    CONCURS OPOSICIÓ 
LLIURE 
A2 GRAU/DIPLOMAT  ENGINYER         1      CONCURS OPOSICIÓ 
LLIURE 
A2 GRAU/DIPLOMAT  TÈCNIC MIG (EDUCACIÓ)       2      CONCURS OPOSICIÓ 
LLIURE 
A2 GRAU/DIPLOMAT TREBALL. SOCIAL        1      CONCURS OPOSICIÓ 
LLIURE 
C1 BATXILLERAT DELINEANT         1      CONCURS OPOSICIÓ 
LLIURE 
C1 BATXILLERAT TÈCNIC AUXILIAR (COMUNICACIÓ)   1     CONCURS OPOSICIÓ 
LLIURE 
C1 BATXILLERAT TÈCNIC AUXILIAR (HABITATGE)     2      CONCURS OPOSICIÓ 
LLIURE 
C2 GRADUAT ESCOLAR AUXILIAR ADMINISTRATIU    1     CONCURS OPOSICIÓ 
LLIURE 
AP ESCOLARITAT PEÓ- CONSERGE        1      CONCURS OPOSICIÓ 
LLIURE 
AP ESCOLARITAT PEÓ –ZONA BLAVA-        1      CONCURS OPOSICIÓ 
LLIURE 
 
 



 

 

 
SEGON. Publicar l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2020 a la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Sant Celoni i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com trametre 
còpia de la mateixa a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
12.APROVACIÓ DELCONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CAMBRA OFICIAL DE 
COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE 
SANT CELONI EN MATÈRIA DE PRESTACIÓ DE RECURSOS I SERVEIS A LES 
EMPRESES LOCALS, AFAVORINT LA CONSOLIDACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL 
TEIXIT ECONÒMIC LOCAL. 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre i l’Ajuntament de Sant Celoni i la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per a la prestació de recursos i 
serveis a les empreses locals, afavorint la consolidació i desenvolupament del teixit econòmic 
local, el qual literalment diu: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, 
SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
 
R E U N I T S 
 
D’una part, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (d'ara 
endavant la Cambra)amb domicili a Barcelona, Av. Diagonal, número 452, CIF número Q-
0873001-B, representada en aquest acte pel director gerent, qui actua en ús de les facultats que li 
van ser conferides per acord del Ple de la corporació de data 18 de juliol de 2002, i pel President 
de la Cambra del Vallès Oriental.  
 
I de l’altra, 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) NIF número P-
0820100-F i domicili a Plaça de la Vila, 1 de 08470 Sant Celoni, en nom i representació de dita 
corporació, en ús de les facultats de l’art. 21 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim 
local i 53 del D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, i en compliment de l’acord del Ple extraordinari de constitució de data de 15 de 
juny de 2019, assistit del secretari, que dóna fe de l’acte. 
 
Reconeixent- se mútuament ambdues parts la capacitat legal suficient per a l’atorgament 
d’aquest conveni 

 
MANIFESTEN 

 
I. L’Ajuntament i la Cambra comparteixen una llarga trajectòria de promoció de l’activitat 
econòmica i de suport a les empreses de l’àmbit municipal i del Baix Montseny, que actualment 
compta amb 89.027 habitants. El Baix Montseny engloba catorze poblacions del Vallès 
Oriental i sis de la Selva. El 20 de febrer es va constituir la Comunitat de Municipis del Baix 
Montseny, amb l’objectiu de facilitar la col·laboració i la coordinació inter i supramunicipal, 
actuant sota estratègies conjuntes i alineades. 
 
II. La Cambra és una corporació de dret públic que té per missió la defensa dels 
interessos generals de l’economia i la prestació de serveis a les empreses. Aquesta missió i 
naturalesa jurídica, així com la progressiva territorialització de la seva estructura, concretada en 
l’activitat de la Delegació al Vallès Oriental de la Cambra (d’ara endavant, Cambra del Vallès 
Oriental, la converteixen en una institució idònia per a esdevenir, per delegació de l’Ajuntament, 
un espai de concertació d’actuacions entre el món empresarial i l’administració local. 
 
III. La situació actual de l’economia fa necessària una contenció de la despesa que no pot 
anar en detriment, ans al contrari, del foment de la competitivitat de les empreses. Aquesta 
evidència obliga a optimitzar i compartir recursos per tal d’assolir la màxima eficiència en les 
accions d’impuls de l’activitat econòmica i en els serveis que es posen a disposició de les 



 

 

empreses. Per tal d’assolir aquest objectius, ambdues entitats acorden de col·laborar en la 
prestació de serveis a les empreses. 
 
Ambdues parts, reconeixent-se mútuament la capacitat suficient per a l’atorgament d’aquest 
conveni, decideixen formalitzar-lo en base als següents, 
 

PACTES 
 

Primer.- Punt de servei de la Cambra al Baix Montseny 
 
La Cambra crearà un punt de servei en la seu de l’Ajuntament que s’acordi oportunament. La 
Cambra destinarà al punt de servei una persona de la corporació que tindrà com a missió la 
realització dels tràmits empresarials que la Cambra té encomanats, l’atenció a les consultes i la 
prestació d’informació empresarial a les empreses del territori. Amb aquesta finalitat, 
l’Ajuntament proporcionarà un espai apropiat en el seus locals, en el qual es prestarà el servei 
d’atenció un dia a la setmana, que es concretarà per acord de les parts, en horari de 9 a 14 
hores. Excepcionalment, mentre duri la situació provocada pel coronavirus (COVID-19) 
l’atenció presencial es gestionarà mitjançant cita prèvia. 
 
La persona que la Cambra destini a la prestació d’aquest servei seguirà les indicacions que rebi 
de la Cambra i els responsables de l’Ajuntament s’hauran d’adreçar a la Cambra per a 
qualsevol qüestió relacionada amb la seva activitat. 
 
Les despeses relatives a la prestació d’aquest servei, tals com despeses de local, telèfon, 
neteja, consumibles, etc., correran per compte de l’Ajuntament, excepte les despeses de 
personal que aniran per compte de la Cambra. 
 
L’Ajuntament, pels mitjans que estimi convenients, difondrà entre les empreses del Baix 
Montseny el servei de tràmits empresarials que la Cambra duu a terme en la seva seu territorial 
al Vallès Oriental i, més específicament, al Punt de Servei del Baix Montseny i que es poden 
consultar en l’enllaç següent: https://www.cambrabcn.org/que-t-oferim/solucions-al-teu-
abast/tramits 
 
L’Ajuntament podrà acordar oportunament amb la Cambra una col·laboració addicional, 
mitjançant addenda a aquest conveni, en la prestació dels tràmits relacionats amb l’activitat 
empresarial. 
 
De la mateixa manera, l’Ajuntament i la Cambra des del Punt de servei al Baix Montseny, 
programaran conjuntament accions formatives i jornades informatives adreçades a les 
empreses del territori, d’acord amb les seves necessitats i inquietuds en cada moment. Es 
poden consultar algunes d’aquestes accions en l’enllaç: https://www.cambrabcn.org/que-t-
oferim/solucions-al-teu-abast/formacio 
 
Des del Punt de servei de la Cambra al Baix Montseny es seguirà oferint també assessorament 
i atenció a les consultes empresarials, així com solucions a mida d’acord a les seves 
necessitats, sempre que sigui possible i dins el catàleg de serveis de la Cambra: 
https://www.cambrabcn.org/que-t-oferim 
 
L’Ajuntament i la Cambra tindran un paper proactiu i de cooperació en el suport i la difusió a les 
accions realitzades en el territori, resultants del present Conveni de col·laboració i del Punt de 
servei de la Cambra al Baix Montseny, així com dels projectes i/o programes que tinguin un 
impacte en el territori. Ambdues parts es comprometen a difondre les actuacions conjuntes a 
través de totes les vies de comunicació disponibles, per tal que arribin al major nombre possible 
d’empreses instal·lades al Baix Montseny i la seva àrea d’influència.  
 
En especial col·laboraran i donaran suport en la difusió de programes i serveis adreçats a les 
empreses en situacions de crisi d’especial vulnerabilitat i complexitat, com per exemple el 
context de la Covid-19 o d’altres de naturalesa anàloga o similar. La Cambra en col·laboració 

https://www.cambrabcn.org/que-t-oferim/solucions-al-teu-abast/formacio
https://www.cambrabcn.org/que-t-oferim/solucions-al-teu-abast/formacio
https://www.cambrabcn.org/que-t-oferim


 

 

amb assessors d’Asencat oferirà un servei gratuït d’assessorament individual i multidisciplinari i 
un acompanyament en l’accés a fons de finançament i/o liquiditat. 
 
Segon.- Formació Professional Dual 
 
L’Ajuntament i la Cambra col·laboren i organitzen conjuntament des de fa anys, sessions 
formatives i de promoció de la Formació Professional Dual, adreçades a les empreses, al 
centres educatius i al professorat docent de Cicles formatius. Participant sovint en projectes 
d’anàlisi i promoció de la FP, en ocasions en el marc de projectes europeus, i contribuint a 
assessorar sobre els beneficis associats a la incorporació d’aprenents a les empreses. 
 
L’Ajuntament i la Cambra seguiran oferint a través del Punt de servei al Baix Montseny, 
informació sobre la Formació Professional Dual per tal de millorar la competitivitat de les 
empreses i l’ocupabilitat de les persones. 
 
El Punt de servei de la Cambra de Comerç al Baix Montseny tindrà com a objectiu impulsar la 
Formació Professional Dual, assessorant i acompanyant les Pimes, per tal que puguin 
participar en la modalitat d’FP dual del sistema educatiu (Cicles formatius). 
 
Aquesta tasca tindrà per finalitat facilitar l’accés de les empreses a la formació de tutors i a la 
realització de tallers pràctics orientats a l’intercanvi d’experiències i difusió de bones pràctiques, 
sota la demanda del territori i les empreses. 
 
Es pretendrà ajudar a tramitar la demanda de les empreses per a la seva homologació com a 
empreses idònies per a la participació en experiències de col·laboració amb els centres de 
formació. 
 
D’aquesta forma, la Cambra de Barcelona reforça el paper de les cambres com a nexe d’unió 
entre l’escola i l’empresa, per estudiar les necessitats d’adequació de l’oferta formativa a les 
necessitats de les empreses i l’administració competent. 
 
Una descripció detallada dels serveis de suport a FP Dual per part de la Cambra de Comerç es 
poden consultar en el següent web: https://www.camara.es/fpdual/ 
 
Tercer.- Polígons d’Activitat Econòmica 
 
L’Ajuntament i la Cambra, amb la col·laboració tècnica de la Unió de Polígons Industrials de 
Catalunya, promouran conjuntament l’associacionisme entre les empreses instal·lades en els 
polígons d’activitat econòmica de l’àmbit municipal, així com la promoció i dinamització 
d’aquests espais industrials: https://www.upiccambra.cat/ca/ 
 
Ambdues parts col·laboraran i s’oferiran suport en l’impuls i la promoció de projectes vinculats 
al Desenvolupament Econòmic Local d’àmbit municipal o supramunicipal, sempre que sigui 
possible a nivell organitzatiu. Un exemple és el Hub industrial de mobilitat sostenible, que situï 
Catalunya com un actor de primer ordre en matèria de mobilitat sostenible i respectuosa amb 
l’entorn: 
https://www.cambrabcn.org/es/hubindustrialmobilitat 
 
Quart.- Internacionalització empresarial 
 
L’Ajuntament i la Cambra posaran conjuntament al servei de les empreses de l’àmbit municipal 
serveis d’iniciació a l’exportació, d’anàlisi i obertura de nous mercats, d’accés a oportunitats de 
negoci i d’estratègia internacional, que impulsin i afavoreixin la internacionalització del teixit 
empresarial de Sant Celoni i del Baix Montseny. 
 
Una descripció detallada dels productes i serveis de suport a la internacionalització que es 
posaran a disposició de les empreses es pot consultar al web de la Cambra: 
https://www.cambrabcn.org/que-t-oferim/solucions-al-teu-abast/internacionalitzacio 

http://www.cambrabcn.org/que-t-oferim/projectes-europeus
https://www.camara.es/fpdual/
https://www.upiccambra.cat/ca/
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Cinquè.- Vocacions industrials i atracció de Talent 
 
L’Ajuntament i la Cambra col·laboraran i s’oferiran suport institucional en la promoció de les 
vocacions industrials, especialment les STEM (científiques, tecnològiques, d’enginyeria i 
matemàtiques), a través de projectes específics de caràcter local i supramunicipal. Amb 
l’objectiu de desvetllar l’interès per les vocacions industrials i apropar el món educatiu i el teixit 
empresarial del territori.  A mode d’exemple: http://www.garantiajuvenilcambra.org/ 
 
Paral·lelament es donaran suport en accions d’acompanyament i suport en la transformació 
digital empresarial 4.0. El portal de la Cambra per a impulsar la transformació digital a les 
empreses és: https://www.cambradigital.com/ 
 
L’Ajuntament i la Cambra col·laboraran en la promoció de la innovació i les TIC, amb la difusió 
dels programes TicCámaras i InnoCámaras i amb la signatura, si s’escau, de convenis de 
col·laboració per desenvolupar ambdós programes en el marc territorial del Baix Montseny. A 
mode d’exemple:  
https://www.cambrabcn.org/que-t-oferim/ajuts-i-convocatories 
 
Sisè.- Igualtat de gènere 
 
L’Ajuntament i la Cambra, a través de l’Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE),  
col·laboraran per identificar aquelles accions encaminades a la promoció pel compliment de la 
LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes tant en el sector públic com 
a les empreses del municipi, ja sigui amb l’elaboració de mesures d’àmbit general o accions 
concretes.  
 
A tal efecte, s’identificaran per part de l’Ajuntament les persones interlocutores per 
desenvolupar aquest àmbit amb la presidència, direcció i coordinació executiva de l’ODEE. 
 
Setè.- Finançament de les accions 
 
En les accions d’Internacionalització empresarial, la participació de les empreses en els 
programes descrits en els pactes precedents, comportarà l’assumpció d’una part del 
finançament per part de les empreses. L’Ajuntament podrà, si s’escau, contribuir al finançament 
dels programes esmentats per tal de poder-los oferir a preus bonificats. La Cambra aplicarà la 
bonificació prevista per a les seves empreses associades, sempre que les empreses usuàries 
dels diferents serveis reuneixin aquesta condició. 
 
La Cambra prestarà el servei de tràmits empresarials d’acord amb les tarifes vigents en cada 
moment. Finalment, les accions destinades a la millora dels polígons industrials de la 
demarcació seran gestionades per la Cambra, que comptarà amb el suport tècnic de la Unió de 
Polígons Industrials de Catalunya, i serà finançada, amb els imports que s’acordin 
oportunament, per l’Ajuntament. 
 
Vuitè.- Comissió de seguiment 
 
Com a instrument per a la realització i desenvolupament d’aquest conveni es constitueix una 
comissió de seguiment de la que formaran part dos representants de cadascuna de les entitats 
sotasignades, les funcions de la qual són les de programació i avaluació de l’execució 
seguiment d’aquests acords. El règim de funcionament d’aquesta comissió serà fixat en la seva 
primera reunió, prèvia convocatòria de comú acord entre els representants designats. 
 
Les decisions de contingut o que impliquin conseqüències econòmiques, preses per aquesta 
comissió de seguiment, no seran efectives sense la ratificació formal per part de cadascuna de 
les entitats implicades. 
 
 

http://www.garantiajuvenilcambra.org/
https://www.cambradigital.com/
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Novè.- Ampliació de la col·laboració 
 
L’Ajuntament i la Cambra podran ampliar l’àmbit de la col·laboració a d’altres àrees no 
esmentades en aquest conveni. En aquest cas caldrà signar una addenda al conveni que 
especifiqui les característiques de l’ampliació, així com el pressupost i el finançament. 
 
Desè.- Vigència 
 
Aquest conveni tindrà una vigència de quatre anys, que s’iniciarà a la data de la signatura. 
 
Onzè.- Jurisdicció 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i, en conseqüència, totes les qüestions litigioses 
que se’n derivin es sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, per duplicat, en el lloc i la data 
indicats en l’encapçalament.” 
 
2.  Facultar al Sr.  Alcalde, per a la seva signatura. 
 
3. Notificar el present acord a la Cambra 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). 
 
13. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A L'OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA 
D'OBRES MAJORS D'ARRANJAMENTS DE MURS INTERIORS DE PARCEL·LA I 
PORXADA EXTERIOR AL CARRER DÀLIA, NÚM.32 DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-
26/20 (2020/1955). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per arranjament de murs interiors de parcel·la i 
porxada exterior al carrer Dàlia, núm. 32, 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. Per a l’eficàcia de la llicència abans de l’inici de les obres caldrà aportar a l’expedient: 

 

 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 1200€. 

 Programa de control de qualitat valorat redactat pel director d’execució de l’obra. 
 

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.  
 
14. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA RELATIU A L'OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA 
D'OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL 
CARRER POMPEU FABRA, NÚM.34 DEL PLA DE PALAU, DE SANT CELONI. EXPEDIENT  
OM-29/20 (2020/2891). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al carrer 
Pompeu Fabra, núm. 34, del Pla de Palau, 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 visat pel col·legi professional corresponent. 

 Certificat emès pel redactor del projecte conforme el projecte d’execució coincideix 
amb el projecte bàsic presentat. 

 Assumeix de la direcció d’obra, arquitecte. 

 Assumeix de la direcció d’execució de l’obra, arquitecte tècnic o aparellador. 

 Nomenament del contractista que executarà l’obra. 

 Estudi de gestió de residus. 

 Document d’acceptació dels residus per un gestor autoritzat amb indicació de la 
fiança constituïda. 

 Dipòsit urbanístic per un import de 3.600,00€. 

 Programa de control de qualitat redactat pel director d’execució de l’obra. 
 

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 
 
 
    
 


