
 

 

 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 11 DE MARÇ 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.: JGL2021/6 
Caràcter: ordinària 
Data:  11 de març de 2021 
Inici: 09:33 
Fi: 09:38  
Lloc: Sessió telemàtica 
 
Assistents titulars: 
 
President:  Raül Garcia Ramírez   Junts x Cat 
 
Regidors/es:  Anaïs Medina Terradas   Junts x Cat 
   Ernest Vilà Pladevall   Junts x Cat   
   Josep Mª Orra Pié   ERC-AM 
   Mª Àngels Bordetas Delgado  Junts x Cat  
  
Secretari:  Sergi Ribas Beltrán   
 

     Excusen la seva assistència els/les Regidors/es: 
    

Magalí Miracle Rigalós   ERC-AM 
 
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 25.02.2021. 

 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 
 
2. Aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte de la pòlissa d'assegurança de 
responsabilitat dels càrrecs electes i del personal al servei de l'Ajuntament de Sant Celoni. 
 
3. Concessió de llicència d'obres majors de construcció d'un edifici plurifamiliar aïllat per a 8 
habitatges i 8 places d'aparcament al carrer Ramis, núm. 60 de Sant Celoni. Expedient OM-
30/20 (2020/3002). 
 
4.Adjudicació, si escau, del contracte per al subministrament de paper d'impressió per a les 
oficines municipals, a través de l'acord marc de subministrament de paper amb destinació als 
ens locals de Catalunya, que promou l'Associació Catalana de Municipis. 
 
5. Aprovació del conveni específic de l'annex 3 del Conveni marc de col·laboració entre el 
Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Sant Celoni en matèria de seguretat viària, referit a la 
col·laboració en matèria de controls de velocitat amb aportació d'aparell cinemòmetre a 
l'ajuntament de Sant Celoni. 



 

 

 
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 25.02.2021. 
 
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 25.02.2021. Al no formular-se cap 
reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.  
 
2.  APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LA PÒLISSA 
D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT DELS CÀRRECS ELECTES I DEL PERSONAL 
AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI. 
 
1. Prorrogar per una anualitat el contracte adjudicat en data 12.03.2020 a la companyia 
d’assegurances AIG Europe SA, per a la concertació de la pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat dels càrrecs electes i del personal al servei de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb 
les mateixes condicions que la pòlissa actual i amb efectes des de les 00 hores del dia 
20.03.2021 i fins les 24 hores del 19.03.2022. 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa per import de 4.624,51 €, a favor d’AIG Europe SA, amb NIF 
número W-0186206I, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 01.920A0.224 (Primes 
d’assegurances) del pressupost municipal prorrogat per a 2021. 
 
3. Notificar aquests acords a AIG Europe SA, per al seu coneixement i als oportuns efectes, i 
comunicar-la al Registre públic de contractes de Catalunya. 
 
3. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI 

PLURIFAMILIAR AÏLLAT PER A 8 HABITATGES I 8 PLACES D'APARCAMENT AL 

CARRER RAMIS, NÚM. 60 DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-30/20 (2020/3002). 

 
1r.- Concedir a Inmopertagas Edificacions, SL llicència municipal d’obres per construcció d'un 
edifici plurifamiliar aïllat per a 8 habitatges i 8 places d'aparcament al carrer Ramis, núm. 60, de 
Sant Celoni, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, sota les condicions 
següents: 
 

- Condicions administratives generals: 
 

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 tècniques específiques: 

 

 El disseny definitiu de la tanca entre l’espai d’ús privatiu dels habitatges de planta baixa 
i l’accés comunitari a l’edifici per garantir i preservar la distància de ventilació 
il·luminació de les estances dels habitatges que hi donen. 

 Es garantirà l’accés independent als espais comunitaris de coberta. 
 
Tot i que aquests aspectes estan reflectits al projecte cal garantir el seu compliment durant 
la fase d’execució de l’obra, atès que afecten les condicions d’habitabilitat de l’edifici. 

 
- Condicions d’eficàcia de la llicència: 

 
1. Per a l’eficàcia de la llicència i 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.  

 Aval o dipòsit urbanístic per un import de 7.468,00€. Per a la constitució del dipòsit, i 
mentre no s’habiliti un canal telemàtic per obtenir l’autoliquidació, caldrà que 
l’interessat s’adreci a l’oficina d’atenció al ciutadà amb una còpia de l’acord 
d’atorgament de la llicència per tal que es pugui generar l’autoliquidació d’aquest 
acord. 

 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.  
 
4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT DE PAPER 
D’IMPRESSIÓ PER A LES OFICINES MUNICIPALS, A TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT DE PAPER AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA, 
QUE PROMOU L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS. 

 
1. Adjudicar el contracte per al subministrament de paper d’impressió per a les oficines 
municipals a la mercantil Lyreco España SA, amb NIF número A-79206223,com a empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de paper amb destinació 
als ens locals de Catalunya (expedient 2018.03.D1) que promou l’Associació Catalana de 
Municipis, amb una durada inicial de 12 mesos des de l’endemà de l’adjudicació, prorrogable 
per tres períodes de 12 mesos cadascú. 
 
2. Designar com a persona responsable del contracte la tècnica d’Administració general, 
adscrita a la Secretaria municipal. 
 
3. Realitzar un primer encàrrec de provisió de paper, d’acord amb les necessitats expressades 
per les àrees municipals, tal com s’indica a continuació: 
 

Paquets Tipologia - referència 

Preu 
paquet 
(IVA no 
inclòs) 

Preu total 
(IVA no 
inclòs) 

Preu total  
(IVA 

inclòs) 

255 DINA4 Reciclat Estandard Steinbeis 
ClassicWhite 

2,35 € 599,25 € 
725,09 € 

22 DINA3 Reciclat Estandard Steinbeis 
ClassicWhite 

4,69 € 103,18 € 
124,85 € 

10 DINA4 Verge Estandard Lyreco Budget 2,85 € 28,50 € 34,49 € 

5 DINA3 Verge Estandard Lyreco Budget 5,69 € 28,45 € 34,42 € 

480 DINA4 Reciclat Prèmium Steinbeis 
TrendWhite 

2,67 € 1.281,60 € 1.550,74 
€ 

28 DINA3 Reciclat Prèmium Steinbeis 
TrendWhite 

5,33 € 149,24 € 
180,58 € 

275 DINA4 Verge Prèmium Navigator 
Discovery 

2,82 € 775,50 € 
938,36 € 

0 DINA3 Verge Prèmium Navigator 
Discovery 

5,64 € 0 
0,00 € 

5 DINA4 Protocol Navigator Expression 3,51 € 17,55 € 21,24 € 

Total 2.983,25 € 3.609,77 
€ 

 
4. Autoritzar i disposar la despesa de 3.609,77 € a favor de Lyreco España SA, amb NIF 
número A-79206223, per al pagament del subministrament de paper, amb càrrec a les 
següents aplicacions del pressupost municipal per a 2021: 
 

Àrea Àmbit 
Aplicació 

pressupostària 

Import 
(IVA 

inclòs) 



 

 

Presidència 

Alcaldia i 
Comunicació 

06 491A0 22050 28,44 € 

Secretaria 01 920A0 22050 71,09 € 

Cultura, Educació i Esports 07 330B0 22050 381,64 € 

Comunitat i 
Desenvolupament  

Promoció econòmica 06 430C0 22050 949,70 € 

Afers socials 04 231A0 22050 38,76 € 

Serveis Generals 

Recursos humans 01 920B0 22050 113,68 € 

Economia i 
Intervenció 

00 931A0 22005 312,66 € 

Atenció ciutadana 01 925A0 22050 77,51 € 

Seguretat Ciutadana 08 132A0 22050 
1.151,68 

€ 

Medi Ambient i Territori 09 151A0 22050 484,61 € 

Total 
3.609,77 

€ 

 
5. Notificar el present acord a Lyreco España SA a efectes del seu coneixement i per tal que 
executi l’encàrrec en el termini establert en la clàusula 3 del Plec de prescripcions tècniques 
que regula l’Acord marc, i a l’Associació Catalana de Municipis per al seu coneixement i control. 
 
6.Publicar l’adjudicació del present contracte en el perfil del contractant de la Corporació i 
comunicar-ho al Registre Públic de Contractes per a l’oportuna inscripció. 
 
5. APROVACIÓ DEL CONVENI ESPECÍFIC DE L'ANNEX 3 DEL CONVENI MARC DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA, REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN 
MATÈRIA DE CONTROLS DE VELOCITAT AMB APORTACIÓ D'APARELL 
CINEMÒMETRE A L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI.  
 
1. Aprovar el conveni específic de l’annex 3 del Conveni marc de col·laboració entre el Servei 
català de trànsit i l’Ajuntament de Sant Celoni en matèria de seguretat viària, referit a la 
col·laboració en matèria de controls d’estupefaents i material de suport, el qual literalment diu: 
 
“ANNEX 3 AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE 
CONTROLS DE VELOCITAT AMB APORTACIÓ D’APARELL CINEMÒMETRE A 
L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
 
REUNITS 
 
D'una banda, el senyor director del Servei Català de Trànsit.  
 
D’una altra, L'alcalde de l'Ajuntament de Sant Celoni. 
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter 
administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per autorització 
de 22 de setembre de 2020. 
 
El/La segon/a, en representació de l'Ajuntament de Sant Celoni, de conformitat amb l'article 
21.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb 
l'article 53.1 a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Les dues parts acorden el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni marc de 
col·laboració.  
 



 

 

MANIFESTEN 
 
1. Que el resultat dels estudis d'accidentalitat i comportament del trànsit en travesseres i altres 
vies urbanes, demostra la significativa participació dels excessos de velocitat en la producció 
d'accidents i, en general, de la conflictivitat del trànsit. 
 
2. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Sant Celoni , consideren 
aconsellable vigilar i controlar la velocitat màxima de circulació en l'àmbit local amb l'objectiu de 
contribuir a un augment en la seguretat d'aquest. 
 
A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni de 
col·laboració mitjançant la cessió de l'ús, per part del Servei Català de Trànsit, d'un aparell 
cinemòmetre a l'Ajuntament de Sant Celoni . Aquesta col·laboració es subjectarà als pactes 
següents. 
 
PACTES 
 
1. Objecte 
 
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la vigilància i control dels excessos de velocitat 
del trànsit en les travesseres i vies urbanes de Sant Celoni. Per aquest motiu, el Servei Català 
de Trànsit cedeix temporalment l'ús d'un aparell cinemòmetre, d'acord amb el que s'estableix 
en el pacte segon.  
 
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit 
 
Per a l'efectivitat d'aquest conveni, el Servei Català de Trànsit, a través del Servei Territorial de 
Trànsit de Barcelona, es compromet a: 
 
a) Cedir temporalment l'ús del cinemòmetre (identificat en full adjunt, que s’estendrà en el 

moment de lliurar-lo), per al seu ús per part de la Policia Local de Sant Celoni. 
 

b) Es procedirà a la retirada del  cinemòmetre:  
 

a. Quan el seu ús per altres policies locals o vigilants municipals amb caràcter rotatiu ho 
requereixi, d'acord amb el calendari establert a l'efecte; quan per causes no 
justificades, no s’obtingui el rendiment adequat en la realització de controls de velocitat 
o es detecti un ús indegut o per a finalitats diferents de les establertes en aquest 
conveni. 

b. Per a la reparació de les avaries que puguin sorgir en l’equip esmentat, així com per fer 
les operacions de control metrològic. 
 

c) Quan el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona procedeixi a la retirada del cinemòmetre, 
aquest ha de ser retornat en idèntiques condicions a les que tenia en el moment de cedir-
lo. En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit declara que els béns aportats per a fer 
efectiva aquesta cooperació estan en perfecte estat de conservació i funcionament.  
 

3.Compromisos de l'Ajuntament de Sant Celoni 
 
L'Ajuntament de  Sant Celoni es compromet a: 
 
a) Fer un ús correcte del cinemòmetre. 
b) Utilitzar adequadament el cinemòmetre d'acord amb les pautes següents: 

 
1. Els controls de velocitat s'han d’establir en travesseres i en la resta de vies urbanes del 

municipi. 
2. El nombre d'agents encarregats d'operar amb el cinemòmetre ha de ser l’adient per 



 

 

utilitzar-lo correctament. 
3. En qualsevol cas, cal utilitzar butlletes de denúncia municipals i aplicar el barem de 

velocitat que estableix l’annex IV del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària. 

4. Les denúncies que es formulin han de ser notificades en mà pels agents del municipi 
on es faci el control,en els termes que estableix l’article 89 del Reial decret legislatiu 
6/2015, de 30 d’octubre. Per consegüent, per al seu funcionament es requereix la 
presència de l'agent encarregat d'operar amb el cinemòmetre i, almenys, de dos agents 
intercomunicats. Aquests agents són els encarregats, després de detenir el vehicle 
quan això sigui possible, de notificar in situ la denúncia. 
 

c) Informar el Servei Territorial de Trànsit de Barcelona de les avaries que puguin sorgir en el 
cinemòmetre.  

d) Fer controls de velocitat utilitzant el cinemòmetre i remetent al Servei Territorial de Trànsit 
de Barcelona, dins de la primera quinzena del mes següent al seu ús, l’imprès que 
s’adjunta a aquest conveni, degudament emplenat amb tota la informació resultant de la 
programació mensual que s’hagi fet. 
 

4. Termini de vigència del conveni 
 
La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la seva 
signatura, pròrroga inclosa. 
 
El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix l’objecte o perquè 
s’hagi incorregut en alguna de les causes de resolució següents: 
 

a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració sense que se 
n’hagi acordat la pròrroga. 
b) L’acord unànime de les parts. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En 
aquest cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni. 
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 
lleis. 
 

La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per escrit amb 
dos mesos d’antelació. 
 
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà automàticament 
que aquest conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a tots els efectes. 
 
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en la 
interpretació o aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració de les parts, a 
través del mecanisme de seguiment, vigilància i control, del Conveni marc de col·laboració. 
 
5. Efectes de l'extinció del conveni 
 
En la data de finalització de la vigència d’aquest conveni, l'Ajuntament de Sant Celoni ha de 
retornar al Servei Territorial de Trànsit, si escau, el material cedit en idèntiques condicions a 
com va ser lliurat.  
 
6. Interpretació i jurisdicció 
 
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni, les 



 

 

parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data de la 
signatura electrònica.” 
 
2. Facultar al Sr. alcalde per a la seva signatura. 
 
3. Notificar el present acord al Servei català de trànsit, 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, recollits a la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (article 8.2) i la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(article 14). 
 
5. Publicar l’anunci de la seva aprovació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en la 
web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, de conformitat 
amb l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya. 
 
PUNT D'URGÈNCIA 
 
6. SUBROGACIÓ D'AGBAR SOBRE SOREA EN ELS DRETS I OBLIGACIONS DERIVATS 
DEL CONTRACTE DE LLOGUER DEL LOCAL SITUAT A LA CTRA. VELLA, 40-42 (BÉ 
PATRIMONIAL). 
 
1. Prendre coneixement de la transmissió de la branca d’activitat de SOREA, SOCIEDAD 
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA a SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE 
BARCELONA, S.A.U la qual afecta els drets i obligacions derivats del contracte d’arrendament 
de local municipi de Sant Celoni, local ubicat a la planta baixa de l’edifici situat a la Carretera 
Vella 40-42. 
 
2. Comunicar a SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. que, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 85 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, queda 
subrogada en tots els drets i obligacions dimanants del contracte adjudicat a SOREA, 
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA signat en data 14.03.2017, 
esmentat en l’apartat anterior. 
 
3. Notificar el present acord a SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, 
S.A.U. i a SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA amb 
indicació dels recursos que es poden interposar. 

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 
 
 
    


