EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DEL DIA 25 DE FEBRER 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.:
JGL2021/5
Caràcter: ordinària
Data:
25 de febrer de 2021
Inici:
09:47
Fi:
09:50
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

ERC-AM
Junts x Cat
Junts x Cat

Secretari:

Sergi Ribas Beltrán

Excusen la seva assistència els Regidors/es:
Josep Mª Orra Pié
Mª Àngels Bordetas Delgado

ERC-AM
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 11.02.2021.
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia
2. Aprovació del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per al foment i
l’ordenació de l’ús públic del Parc del Montnegre i el Corredor i el Parc Natural del Montseny.
3. Concessió de llicència d'obres majors de construcció d'un habitatge, per ampliació d'edifici
existent, al carrer Sant Jordi, núm. 27 de Sant Celoni. Expedient OM-14/20 (2020/1303).
4.Concessió de llicència d'obres majors de reforç estructural d'un forjat entre planta baixa i
planta primera en edifici situat al carrer Major, núm. 77 de Sant Celoni. Expedient OM-49/20
(2020/5367).
5. Concessió de llicència d'obres majors d'enderroc d'edificació existent al carrer Ramis,
núm.50 de Sant Celoni. Expedient OM-35/20 (2020/3939).

6. Concessió de llicència d'obres majors de reforma i adequació d'un local per a ús
administratiu de l'empresa situada a BO Pla de l'Estació, 3 de la Batllòria. Expedient OM-32/20
(2020/3484).
7. Concessió de llicència d'obres majors de construcció d'una piscina d'ús particular al carrer
Creu Roja, núm. 30 de Sant Celoni. Expedient OM- 51/20 (2020/5522).
8. Concessió de llicència d'obres majors de construcció d'una piscina d'ús privat al carrer
Menéndez Pelayo, núm.66 bis de la urbanització Royal Park. Expedient OM-44/20 (2020/5058).
9. Concessió de llicència d'obres majors de construcció d'una piscina d'ús particular al carrer
Ernest Lluch, núm. 4A de Sant Celoni. Expedient OM- 48/20 (2020/5297).
10. Concessió de llicència d'obres majors de construcció d'una piscina d'ús particular al carrer
Germà Julià, núm. 58 de Sant Celoni. Expedient OM-45/20 (2020/5062).
11. Concessió de llicència d'obres majors de construcció d'un cos auxiliar a la indústria situada
a la carretera C-35 km. 58,850, de Sant Celoni. Expedient OM-39/20 (2020/4645).
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 11.02.2021.
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 11.02.2021. Al no formular-se cap
reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.
2. APROVACIÓ DELCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER AL FOMENT I L'ORDENACIÓ DE L'ÚS PÚBLIC DEL PARC
DELMONTNEGRE I EL CORREDOR I ELPARC NATURAL DEL MONTSENY.
1. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per al foment i l’ordenació
de l’ús públic del Parc del Montnegre i el Corredor i el Parc Natural del Montseny
2. Facultar al Sr. X a la seva signatura.
3. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona 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).

3. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE,
PER AMPLIACIÓ D'EDIFICI EXISTENT AL CARRER SANT JORDI, NÚM. 27 DE SANT
CELONI. EXPEDIENT OM-14/20 (2020/1303).
1r.- Concedir llicència municipal d’obres de construcció d’un habitatge, per ampliació d’edifici
existent, al carrer Sant Jordi, núm. 27, 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.
-

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’obra, arquitecte.
Assumeix de la direcció d’execució de l’obra, arquitecte tècnic o aparellador.
Nomenament del contractista que executarà l’obra.
Document d’acceptació dels residus per un gestor autoritzat amb indicació de la
fiança constituïda.




Programa de control de qualitat valorat redactat pel director d’execució de l’obra.
Dipòsit urbanístic per un import de 600€.
Davant la impossibilitat de poder formular autoliquidacions telemàtiques de
pagament, per donar compliment a aquest punt, cal que la persona interessada
s’adreci a l’edifici del Safareig, ubicat al carrer Campins, núm. 24 de Sant Celoni,
amb una còpia de la llicència d’obres per tal que l’OAC li pugui generar
l’autoliquidació de pagament d’aquest dipòsit.

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.
4. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS DE REFORÇ ESTRUCTURAL D'UN
FORJAT ENTRE PLANTA BAIXA I PLANTA PRIMERA EN EDIFICI SITUAT AL CARRER
MAJOR, NÚM. 77 DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-49/20 (2020/5367).
1r.- Concedir llicència municipal d’obres de reforç estructural d’un forjat entre planta baixa i
planta primera en edifici situat al carrer Major, núm. 77, 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.
-

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 i signat per tècnic i
promotor.
 Certificat emès pel redactor del projecte conforme el projecte d’execució coincideix
amb el projecte bàsic presentat.
 Nomenament i dades d’identificació i contacte del contractista que executarà l’obra.
 Document d’acceptació dels residus per un gestor autoritzat amb indicació de la
fiança constituïda.
 Programa de control de qualitat valorat redactat pel director d’execució de l’obra.
 Dipòsit urbanístic per un import de 300€.
Davant la impossibilitat de poder formular autoliquidacions telemàtiques de
pagament, per donar compliment a aquest punt, cal que la persona interessada
s’adreci a l’edifici del Safareig, ubicat al carrer Campins, núm. 24 de Sant Celoni,
amb una còpia de la llicència d’obres per tal que l’OAC li pugui generar
l’autoliquidació de pagament d’aquest dipòsit.

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'OBRES MAJORS D'ENDERROC D'EDIFICACIÓ
EXISTENT AL CARRER RAMIS, NÚM. 50 DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-35/20
(2020/3939).
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per enderroc edificació existent al carrer Ramis, núm.
50, 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.
-

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 i direcció d’execució de l’obra.
 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.
 Justificant pagament dipòsit urbanístic per un import de 750€.

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.

6. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS DE REFORMA I ADEQUACIÓ D'UN
LOCAL PER A ÚS ADMINISTRATIU DE L'EMPRESA SITUADA A BO PLA DE L'ESTACIÓ,
3 DE LA BATLLÒRIA. EXPEDIENT OM-32/20 (2020/3484).
1r.- Concedir a Rocalba, SA llicència municipal d’obres per reforma i adequació d'un local per
ús administratiu de l'empresa situada a BO Pla de l’Estació, 3 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 l’efectivitat de la llicència abans de l’inici de les obres caldrà aportar a
l’expedient:
 Projecte d’execució visat pel col·legi professional corresponent.
 Certificat emès pel redactor del projecte conforme el projecte d’execució coincideix
amb el projecte bàsic presentat.
 Assumeix de la direcció d’obra i direcció d’execució de l’obra.
 Nomenament i/o dades d’identificació i contacte del contractista que executarà
l’obra.
 Document d’acceptació dels residus per un gestor autoritzat amb indicació de la
fiança constituïda.

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.
7. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ D'UNA PISCINA
D'ÚS PARTICULAR AL CARRER CREU ROJA, NÚM. 30 DE SANT CELONI. EXPEDIENT
OM-51/20 (2020/5522).
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per construcció d’una piscina d’ús particular al carrer
Creu Roja, núm. 30, 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.
-

Condicions específiques:
1. Per a l’eficàcia de la llicència abans de l’inici de les obres caldrà aportar a l’expedient:
 Document d’acceptació dels residus per un gestor autoritzat amb indicació de la
fiançaconstituïda.
 Dipòsit urbanístic per un import de 600€.
Davant la impossibilitat de poder formular autoliquidacions telemàtiques de
pagament, per donar compliment a aquest punt, cal que la persona interessada
s’adreci a l’edifici del Safareig, ubicat al carrer Campins, núm. 24 de Sant Celoni,
amb una còpia de la llicència d’obres per tal que l’OAC li pugui generar
l’autoliquidació de pagament d’aquest dipòsit.

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.
8. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ D'UNA PISCINA
D'ÚS PRIVAT AL CARRER MENÉNDEZ PELAYO, NÚM.66 BIS DE LA URBANITZACIÓ
ROYAL PARK . EXPEDIENT OM-44/20 (2020/5058).
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per construcció d’una piscina d’ús privat al carrer
Menéndez Pelayo, núm. 66 bis de la urbanització Royal Park, 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.
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.
-

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
fiançaconstituïda.
 Dipòsit urbanístic per un import de 500€.
Davant la impossibilitat de poder formular autoliquidacions telemàtiques de
pagament, per donar compliment a aquest punt, cal que la persona interessada
s’adreci a l’edifici del Safareig, ubicat al carrer Campins, núm. 24 de Sant Celoni,
amb una còpia de la llicència d’obres per tal que l’OAC li pugui generar
l’autoliquidació de pagament d’aquest dipòsit.

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.
9. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ D'UNA PISCINA
D'ÚS PARTICULAR AL CARRER ERNEST LLUCH, NÚM. 4A DE SANT CELONI.
EXPEDIENT OM- 48/20 (2020/5297).
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per construcció d’una piscina d’ús particular al carrer
Ernest Lluch, núm. 4A, 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.
-

Condicions específiques:
1. Per a l’eficàcia de la llicència abans de l’inici de les obres caldrà aportar a l’expedient:
 Dades d’identificació i contacte del contractista que executarà l’obra.
 Dipòsit urbanístic per un import de 600€.
Davant la impossibilitat de poder formular autoliquidacions telemàtiques de
pagament, per donar compliment a aquest punt, cal que la persona interessada
s’adreci a l’edifici del Safareig, ubicat al carrer Campins, núm. 24 de Sant Celoni,
amb una còpia de la llicència d’obres per tal que l’OAC li pugui generar
l’autoliquidació de pagament d’aquest dipòsit.

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.
10. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ D'UNA PISCINA
D'ÚS PARTICULAR AL CARRER GERMÀ JULIÀ, NÚM. 58 DE SANT CELONI. EXPEDIENT
OM-45/20 (2020/5062).
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per construcció d’una piscina d’ús particular al carrer
Germà Julià, núm. 58 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.
-

Condicions específiques:
1. Per a l’eficàcia de la llicència abans de l’inici de les obres caldrà aportar a l’expedient:

 Dades d’identificació completes i contacte del contractista que s’indica que
executarà l’obra.
 Document d’acceptació dels residus per un gestor autoritzat amb indicació de la
fiançaconstituïda.
 Dipòsit urbanístic per un import de 500€.
Davant la impossibilitat de poder formular autoliquidacions telemàtiques de
pagament, per donar compliment a aquest punt, cal que la persona interessada
s’adreci a l’edifici del Safareig, ubicat al carrer Campins, núm. 24 de Sant Celoni,
amb una còpia de la llicència d’obres per tal que l’OAC li pugui generar
l’autoliquidació de pagament d’aquest dipòsit.
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.
11. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ D'UN COS
AUXILIAR A LA INDÚSTRIA SITUADA A LA CARRETERA C-35 KM. 58,850, DE SANT
CELONI. EXPEDIENT OM-39/20 (2020/4645).
1r.- Concedir a Ranke Química, SA llicència municipal d’obres per construcció d’un cos auxiliar
a la industria situada a la carretera C-35 km. 58,850, 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.
 Document d’acceptació dels residus per un gestor autoritzat amb indicació de la
fiança constituïda.
2. Les assenyalades a l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, objecte de
l’expedient FUE-2020-01719772.

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
Raül Garcia Ramírez

Secretari
Sergi Ribas Beltrán

