EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE GENER DE 2021

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.:
JGL2021/3
Caràcter: ordinària
Data:
28 de gener de 2021
Inici:
09:37
Fi:
09:42
Lloc:
Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Assistents titulars:
President:

Raül Garcia Ramírez

Junts x Cat

Regidors/es:

Magalí Miracle Rigalós
Anaïs Medina Terradas
Ernest Vilà Pladevall
Josep Mª OrraPié
Mª Àngels Bordetas Delgado

ERC-AM
Junts x Cat
Junts x Cat
ERC-AM
Junts x Cat

Secretari:

Sergi Ribas Beltrán

Assistents no titulars convidats per l’alcalde:
Diego Fernández Pinto

PSC-CP

Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local de data 14.01.2021 i de l'acta de la sessió extraordinària de la JGL del dia 20.01.2021.
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia
2. Aprovació del pla de seguretat i salut en el treball de les obres de remodelació integral del
cementiri de Sant Celoni, fase 2.
3. Concessió de llicència d'ús i obres provisionals per a la col·locació d'un cartell publicitari a la
carretera de Gualba, núm. 26, inclòs dins la UASU-23 d'aquest terme municipal. Expedient
2019/1258.
4. Concessió de llicència d'obres per reforma interior, per a construcció d'una sala de formació i
magatzem, a la nau industrial situada al carrer Roques Blanques, núm.6, del polígon industrial
Molí de les Planes, de Sant Celoni. Expedient OM-32/19 (2019/5263).
5. Concessió de llicència d'ús i obres provisionals per a la col·locació d'un cartell publicitari a la
Plaça 1 d'octubre, núm.1, de Sant Celoni. Expedient 2019/6674.

Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part pública)
6. Aprovació dels preus públics per a la programació a l'Ateneu 2021 del 1r semestre.
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 14.01.2021 I DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 20.01.2021.
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 14.01.2021 i a l'esborrany de l'acta de la
sessió del dia 20.01.2021. Al no formular-se cap reparament s’acorda, per unanimitat,
l’aprovació de la referida acta.
2. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TEBALL DE LES OBRES DE
REMODELACIÓ INTEGRAL DEL CEMENTIRI DE SANT CELONI, FASE 2.
1r- Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball de les obres de les obres de remodelació
integral del cementiri de Sant Celoni, fase 2 presentat pel contractista de les obres, l’empresa
Universal Construcciones y Colocaciones SL.
2n- Notificar aquests acords a Universal Construcciones y Colocaciones SL, i als senyors de
l'empresa Projectes i Direccions d’Obra Pública SCP.
3.CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'ÚS I OBRES PROVISIONALS PER A LA COL·LOCACIÓ
D'UN CARTELL PUBLICITARI A LA CARRETERA DE GUALBA, NÚM. 26, INCLÒS DINS LA
UASU-23 D'AQUEST TERME MUNICIPAL. EXPEDIENT 2019/1258.
1r.- Autoritzar a ALBA tancaments i senyalitzacions, SL llicència d’ús i obres provisionals per a
la col·locació d’un cartell publicitari a la carretera de Gualba, núm. 26, inclòs dins la UASU-23,
d’aquest terme municipal, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient i de
conformitat amb els informes municipals i l’informe favorable de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 21 de desembre de 2020, pel que s’estableixen el
compliment de les prescripcions següents:


Que els compromisos acceptats pels interessats siguin també acceptats expressament
pels nous propietaris i pels nous gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut de
contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic que els succeeixin, de
conformitat amb el previst a l’article 69.3 RPLU.



Que els usos provisionals han de cessar i les obres provisionals s’han de desmuntar o
enderrocar, sense dret a indemnització, quan ho acordi l’administració municipal, amb
audiència de les persones interessades, per algun dels motius següents:
a) Per haver-se complert la condició resolutòria de l’article 69.3 RPLU.
b) Per haver transcorregut el termini temporal màxim pel qual es va atorgar la
llicència urbanística corresponent.
c) Per tal d’executar les determinacions del planejament urbanístic, hagi
transcorregut o no el termini temporal màxim pel qual es va atorgar la llicència
urbanística corresponent.



L’eficàcia d’aquesta autorització resta supeditada a fer constar les condicions sota les
quals s’atorga la present llicència d’ús provisional al Registre de la Propietat i a la
constitució de la garantia suficient per assegurar la reposició de la situació que s’alteri
al seu estat original de conformitat amb allò previst a l’article 70.1 RPLU.

2n.- Comunicar a la persona interessada que 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.
3r.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi
hagi lloc.
4. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES PER REFORMA INTERIOR, PER A
CONSTRUCCIÓ D'UNA SALA DE FORMACIÓ I MAGATZEM A LA NAU INDUSTRIAL
SITUADA AL CARRER ROQUES BLANQUES, NÚM. 6, DEL POLÍGON INDUSTRIAL MOLÍ
DE LES PLANES, DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-32/19 (2019/5263).
1r.- Concedir a Laboratoris Feltor, SA llicència municipal d’obres per reforma interior, per a
construcció d’una sala de formació i magatzem, a la nau industrial situada al carrer Roques
Blanques, núm. 6, del polígon industrial Molí de les Planes, 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.
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.
5. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'ÚS I OBRES PROVISIONALS PER A LA COL·LOCACIÓ
D'UN CARTELL PUBLICITARI A LA PLAÇA 1 D'OCTUBRE, NÚM.1, DE SANT CELONI.
EXPEDIENT 2019/6674.
1r.- Autoritzar a Alphapublicidad exterior, SL llicència d’ús i obres provisionals per a la
col·locació d’un cartell publicitari a la Plaça 1 d’octubre, núm. 1, de Sant Celoni, sòl classificat
com a Sistema d’Espais Lliures Públics (P), d’aquest terme municipal, d’acord amb la
documentació que consta a l’expedient i de conformitat amb els informes municipals i l’informe
favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 16 de novembre
de 2020, pel que s’estableixen el compliment de les prescripcions següents:


Que els compromisos acceptats pels interessats siguin també acceptats expressament
pels nous propietaris i pes nous gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut de
contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic que els succeeixin, de
conformitat amb el previst a l’article 69.3 RPLU.



Que els usos provisionals han de cessar i les obres provisionals s’han de desmuntar o
enderrocar, sense dret a indemnització, quan ho acordi l’administració municipal, amb
audiència de les persones interessades, per algun dels motius següents:
a) Per haver-se complert la condició resolutòria de l’article 69.3 RPLU.
b) Per haver transcorregut el termini temporal màxim pel qual es va atorgar la
llicència urbanística corresponent.
c) Per tal d’executar les determinacions del planejament urbanístic, hagi
transcorregut o no el termini temporal màxim pel qual es va atorgar la llicència
urbanística corresponent.



L’eficàcia d’aquesta autorització resta supeditada a fer constar les condicions sota les
quals s’atorga la present llicència d’ús provisional al Registre de la Propietat i a la
constitució de la garantia suficient per assegurar la reposició de la situació que s’alteri
al seu estat original de conformitat amb allò previst a l’article 70.1 RPLU.

2n.- Comunicar a la persona interessada que 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.
3r.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi
hagi lloc.

6.APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS PER A LA PROGRAMACIÓ A L'ATENEU 2021 DEL
1R SEMESTRE.
1. L’Ajuntament de Sant Celoni promou, al llarg de l’any, una programació cultural estable amb
la voluntat de contribuir a la realització personal, de cohesió social, de participació ciutadana i
de democratització.

Com a element de realització personal, la cultura és vehicle de coneixement i
creativitat, ciutadania, identitat i capacitat crítica.

Com a element de cohesió social, la cultura posa en contacte col·lectius del mateix
municipi amb orígens diversos i actua com a font d’arrelament nacional, amb la llengua
catalana com a vehicle lingüístic.

Com a element de dinamització ciutadana, la cultura pot potenciar la participació a
partir de la corresponsabilitat amb les entitats i col·lectius i la presa de decisions compartides.

Com a element de democratització, la cultura és transmissora de valors i tothom hi ha
de poder tenir accés.
2.Per tal d’aconseguir els reptes indicats, any rere any, es plantegen algunes estratègies per
arribar a nous públics i ampliar l’oferta cultural del municipi. En aquest sentit, en la programació
cultural a l’Ateneu 2021 – 1r semestre es planteja continuar:
Aplegant la programació cultural del segon semestre de 2020 en un únic programa a fi
de “vendre” un projecte cultural global. Com s’ha fet darrerament, la proposta d’enguany
inclourà la programació professional, la creació local, la programació familiar, els GPS
(programació conjunta amb el Teatre Auditori de Granollers, Cardedeu i Llinars del Vallès),
entre d’altres.
Promovent la difusió de la programació cultural des de les diferents xarxes socials
(Facebook específic per la programació, butlletins electrònics, pàgina web de l’Ajuntament,
Punt 7 ràdio, etc.)
Mira d’arribar a nous públics fent productes atractius i cercant complicitat amb diferents
agents, com la comissió jove.
Per tot el què s’ha exposat, des de l’Àrea de Cultura es proposa l’aprovació dels preus públics
de les entrades d’aquesta programació dels següents imports:

Espectacle
HAMELÍ
COSAS QUE
FÁCILMENTE

Data
SE

A

B

Familiar Diumenge, 7 de febrer

5€

GPS

10 € 8 €

C

OLVIDAN
Del 26 al 28 de febrer

5€

UN SOMNI PIRATAT

Familiar Diumenge, 1 de març

5€

EL TEMPS QUE NO TINDREM

Musical Dissabte, 13 de març

15 € 12 € 7’5 €

TOCA TOC

CIRC

Dissabte, 10 d’abril

10 € 8 €

SMILEY

Teatre

Dissabte, 17 d’abril

15 € 12 € 7’5 €

ELS BRUGAROL

Teatre

Dissabte, 15 de maig

15 € 12 € 7’5 €

FUENTEOVEJUNA

GPS

Dissabte, 29 de maig

10 € 8 €

5€

5€

En la proposta de preus públics dels diferents espectacles s’ha tingut en compte els aspectes
següents:




“A” és preu públic d’entrada general
“B” és preu públic d’entrades per majors de 65
“C” és preu públic d’entrades “butaca jove”, per a menors de 30 anys

Es detalla tot seguit l’estudi econòmic. El pressupost de les despeses que configuren el cost
d’aquesta programació es troben previstes en els aplicacions pressupostàries següents:
Fitxa activitats
Nom de l'activitat
Àrea:
Àmbit:
Inici i duració:

Contingut del projecte:
7 de febrer
Del 26 al 28 de febrer
7 de març
13 de març
10 d'abril
17 d'abril
15 de maig
29 de maig

Programació Ateneu 1r semestre 2021
Cultura
Programacions
Del 7 de febrer al 29 de maig de 2021

HAMELÍ
Xip Xap Teatre (Familiar)
COSAS QUE SE OLVIDAN FÁCILMENTE
Cia Xavier Bobés (GPS)
UN SOMNI PIRATA
Mima Teatre (Familiar)
EL TEMPS QUE NO TINDREM
El musical més petit produccions
TOCA TOC
PakiPayà (Circ)
SMILEY, DESPRÉS DE L'AMOR
La Brutal (Teatre)
ELS BRUGAROL
Bitó Produccions (Teatre)
FUENTEOVEJUNA
Cia Obskené (GPS)

Costos previstos

Aplicació press

Import

16.500,00 €

1. Costos directes (1.1+1.2)
1.1 Despeses personal
1.1.1 Personal (tèncics de so i llum)

previst

1.000,00 €
07 334 G0 22703

1.2 Despeses en béns correns i
serveis
1.2.1. Contractacions
07 334 G0 22609
1.2.2. Lloguer de so i llum
07 334 G0 20303
1.2.3. Impressió i distribució programes 07 334 G0 22602

1.000,00 €

15.500,00 €
11.500,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
2.475,00 €

2. Costos indirectes *
(15% dels costos directes)

2.475,00 €
18.975,00 €

3. Total costos (1+2)ºº
Ingressos previstos

Concepte press

Import

4. Venda entrades
4.1.En base als ingressos 2020

34915

13.200,00 €

previst

13.200,00 €

5. Total ingressos (4+5+6+7)

13.200,00 €

Diferència (5-3)

-5.775,00 €

Percentatge de cobertura del servei

69,57%

* Els costos indirectes corresponen a despeses d'estructura departamental i general.
Aquestes despese ja es troben consignades al pressupost de la corporació en les
aplicacions corresponent.
3. La programació estable del Teatre és el principal esdeveniment cultural d’aquest equipament
al poble i la prestació d’aquest servei, programa i difusió dels espectacles, té una raons socials
i culturals interès públic. Tot i que, segons l’estudi econòmic, els preus públics de les entrades
es preveuen deficitari, aquesta programació és una activitat on, entre d’altres, els principals
objectius són els esmentats al principi d’aquesta informe, la realització personal, la cohesió
social, la dinamització ciutadana i la democratització de la cultura com a transmissora de
valors, i per tot això es considera d’especial interès general, social i de servei públic per aquest
Ajuntament.
Així mateix, tot i que els preus que es proposen no cobreix les despeses, no hi ha un dèficit
addicional en el pressupost donat que les despeses que configuren el cost de l’actuació es
troben previstes en les aplicacions pressupostàries que s’indiquen a l’estudi econòmic.

4. Constà a l’expedient informe de la tècnica de Cultura de data 23 de desembre de 2020 i la
diligència de la intervenció municipal de data 29 de desembre de 2020
Fonaments de dret
1. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL)
estableix que els municipis, per la gestió dels interessos i en l’àmbit de les seves competències,
poden promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article; el mateix
article disposa en el seu segon apartat que els municipis exerciran en tot cas competències
pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitat Autònomes en una sèrie de
matèries entre les que figura la promoció de la cultura i equipaments culturals. I la Llei 2/1993, de 5
de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural
estableix que les Administracions Públiques de Catalunya han de fomentar la cultura popular i
tradicional catalana.
2. L'article 41 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) disposa que els ens locals poden establir
preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de competència local, sempre que
es tracti de serveis o activitats de recepció voluntària i que aquests serveis també es prestin o
realitzin pel sector privat. En els mateixos termes es pronuncia l’article 2 de l’Ordenança General
reguladora dels preus públics.
3. L’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, reguladora de taxes i preus públics, modificat per la
Llei 25/1998, de 13 de juliol, disposa que tota proposta o modificació de preus públics haurà d’anar
acompanyada d’una memòria econòmica financera que justificarà l’import dels preus que es
proposin, el grau de cobertura financera dels costos corresponents i, en el seu cas, les utilitats
derivades de la realització de les activitats i la prestació dels serveis o els valors de mercat que
s’hagin pres com a referència.
4. L'article 47.1 TRLRHL estableix que l'establiment o modificació dels preus públics correspon al
Ple sense perjudici de les facultats de delegació en la Junta de Govern Local. L’article 5 de
l’esmentada Ordenança disposa el mateix. En aquest sentit, en sessió plenària de data 11 de juliol
de 2019, es va acordar delegar a la Junta de Govern Local l’establiment o modificació de preus
públics amb una sèrie d’excepcions entre les quals no es troba el present cas.
A proposta del regidor de l'àrea Cultura i Esports, i previ dictamen de la Comissió Informativa
General, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:
1.
Aprovar els preus públics per a la programació A l’Ateneu 2021 del 1r semestre que
s’indiquen:
Espectacle

Data

A

B

HAMELÍ
Familiar Diumenge, 7 de febrer
COSAS QUE SE OLVIDAN
FÁCILMENTE
GPS
Del 26 al 28 de febrer

5€

UN SOMNI PIRATAT
EL
TEMPS
QUE
TINDREM

Familiar Diumenge, 1 de març

5€

Musical Dissabte, 13 de març

15 € 12 €

C

5€
10 € 8 €
7’5 €

NO

TOCA TOC

CIRC

Dissabte, 10 d’abril

10 € 8 €

SMILEY

Teatre

Dissabte, 17 d’abril

15 € 12 €

ELS BRUGAROL

Teatre

Dissabte, 15 de maig

15 € 12 €

5€
7’5 €
7’5 €

FUENTEOVEJUNA

GPS

Dissabte, 29 de maig

10 € 8 €

5€

En la proposta de preus públics dels diferents espectacles s’ha tingut en compte els aspectes
següents:




“A” és preu públic d’entrada general
“B” és preu públic d’entrades per majors de 65
“C” és preu públic d’entrades “butaca jove”, per a menors de 30 anys

2.
Facultar al senyor Alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i
execució d’aquests acords.
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en
dono fe.

Alcalde
Raül Garcia Ramírez

Secretari
Sergi Ribas Beltrán

