EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DEL DIA 20 DE MAIG 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.:
JGL2021/11
Caràcter: ordinària
Data:
20 de maig de 2021
Inici:
09:33
Fi:
09:45
Lloc:
Telemàtica
Assistents titulars:
President:

Raül Garcia Ramírez

Junts x Cat

Regidors/es:

Magalí Miracle Rigalós
Anaïs Medina Terradas
Ernest Vilà Pladevall
Josep Mª Orra Pié
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 06.05.2021.
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 3.
3.Adjudicació, si escau, del contracte del servei de manteniment i assistència de l'aplicació
epsilon RH per a la gestió de les nòmines dels treballadors municipals.
4.Aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte amb Legiservice, mantenimiento, limpieza y
desinfección SL, per a la prestació del servei de prevenció i control de la legionel·losi en
equipaments i instal·lacions municipals.
5. Autorització i disposició de la despesa relativa a la pròrroga excepcional del contracte derivat
2015.05-D02 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les

entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a
l’empresa Endesa Energia, SAU (exp. 2015.05.D01).
6. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la Sociedad de
Gestión de Activosprocedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. per a la cessió de
l’usdefruit de 9 habitatges provinents del mercat lliure per a destinar-los a lloguer assequible.
7. Aprovació del conveni de col·laboració per al manteniment de l’Oficina d’Habitatge amb els
Ajuntaments d’Arbúcies, Llinars del Vallès, Santa Maria de Palautordera i Sant Celoni.
8. Aprovació de la tercera addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Celoni
per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2020-2021.
9. Aprovació del conveni a subscriure amb la Comissió Central de Subministraments, en què
s’estableixen les condicions de participació en el sistema central d’adquisicions de béns i
serveis de la Generalitat de Catalunya.
10. Concessió de llicència d'obres majors de reforma de dos habitatges situats a la Carretera
Vella, núm. 134 de Sant Celoni. Expedient OM-36/20 (2020/3940) .
11. Concessió de llicència d'obres majors de substitució de dos cairats de fusta a la coberta de
la Masia de Can Vernenc, de la Batllòria. Expedient OM-7/21 (2021/589).
12. Concessió de llicència d'obres majors d'enderroc d'un altell i de les particions interiors en un
local situat als carrers Santa Fe, núm. 9-11 i Campins, núm. 13-15, de Sant Celoni. Expedient
OM-11/21(2021/841).
13. Concessió de llicència d'obres majors de construcció d'una piscina d'ús particular a la
Carretera de Campins, núm. 11, de Sant Celoni. Expedient OM-8/21 (2021/595).
14. Concessió de llicència d'obres majors per condicionar part d'una finca, com a ampliació de
la zona d'acopi de materials de l'activitat que es desenvolupa de conformitat amb l'expedient
d'activitats 702/07, situada a Paratge de Taieda, d'aquest terme municipal. Expedient OM-22/21
(2021/1685).
15. Denegació de llicència de canvi d'ús de local a 4 habitatges i obres de reforma per
materialitzar aquest canvi d'ús al carrer Ramis, núm. 7 de Sant Celoni. Expedient OM-4/20
(2020/459).
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'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 06.05.2021.
L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local si han de formular alguna
observació a l'acta de la sessió del dia 06.05.2021. Al no formular-se cap reparament s’acorda,
per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.
2. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SLAUT EN EL TREBALL DE LES OBRES DE
REMODELACIÓ INTEGRAL DEL CEMENTIRI DE SANT CELONI, FASE 3.

Primer- 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 3 presentat pel contractista de les
obres, l’empresa Calam Tapias Construccions SL.
Segon- Notificar aquests acords a Universal Construcciones y Colocaciones SL, i a l’empresa
Projectes i Direccions d’Obra Pública SCP.
3. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT I ASSISTÈNCIA DE
L’APLICACIÓ EPSILON RH PER A LA GESTIÓ DE LES NÒMINES DELS TREBALLADORS
MUNICIPALS.
1. Adjudicar a Carlos Castilla Ingenieros SA, amb NIF A-43.066.299, el contracte per a la
prestació del servei de manteniment i assistència de l’aplicació EPSILON RH per a la gestió de
les nòmines dels treballadors de l’Ajuntament de Sant Celoni, per la quantitat de 10.732,88 €
(base imposable de 8.870,16 € + 21% d’IVA), preu del servei pels dos anys de contracte.
2. Citar a l’adjudicatari per a què en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de la
notificació de l’adjudicació, formalitzi el corresponent contracte amb aquesta Administració.
3. Disposar la despesa de 3.130,42 € (corresponent als mesos de juny a desembre d’enguany)
a favor de Carlos Castilla Ingenieros SA, amb NIF A-43.066.299 amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 01.920B0.22706 (Estudis i treballs tècnics) del pressupost de la Corporació per
a 2021, quedant supeditada la disposició de la resta de la despesa (5.366,44 € per a 2022 i
2.236,02 € per als mesos de gener a maig de 2023) a l’existència de crèdit en els pressupostos
corresponents.
4. Notificar aquests acords al Carlos Castilla Ingenieros SA, amb indicació dels recursos que
pot interposar.

4. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE AMB LEGISERVICE,
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SL, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI EN EQUIPAMENTS I
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
1. Prorrogar per una anualitat el contracte signat en data 08.07.2019 amb la mercantil
Legiservice, Mantenimiento, Limpieza y Desinfección SL, amb NIF B-63217376, per a la
prestació del servei de prevenció i control de la legionel·losi en equipaments i instal·lacions
municipals, tal com preveu la clàusula 5 del Plec de clàusules administratives particulars
regulador del contracte. La pròrroga tindrà efectes des del dia 09.07.2021 i fins al 08.07.2022.
2. Autoritzar i disposar la despesa de 1.023,06 € (corresponent al segon semestre de 2021) a
l’aplicació pressupostària 05.311D0.22799 (Altres treballs realitzats per altres empreses i
professionals) del pressupost municipal per a 2021, quedant supeditada la resta de la despesa
(11.770,28 € corresponent al primer semestre de 2022) a l’existència de crèdit a la mateixa
aplicació o equivalent del pressupost municipal per a l’any vinent.
3. Notificar aquests acords al representant legal de Legiservice, Mantenimiento, Limpieza y
Desinfección SL per al seu coneixement i amb indicació dels recursos a què tingui dret, i
comunicar-ho al Registre públic de contractes de Catalunya.
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5. Publicar l’adjudicació i formalització del present contracte en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Sant Celoni i comunicar-ho també al Registre Públic de Contractes per a
l’oportuna inscripció.

5. AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA RELATIVA A LA PRÒRROGA
EXCEPCIONAL DEL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L'ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS
LOCALS
DE
CATALUNYA
ADJUDICAT
PEL
CONSORCI
CATALÀ
PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL
A L'EMPRESA ENDESA ENERGIA,
SAU (exp.
2015.05.D01).
Autoritzar i disposar la despesa següent:
-Concepte: Trasllat a la comptabilitat els efectes de la pròrroga excepcional del contracte
derivat 2015.05-D02 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a
les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a
l’empresa Endesa Energia, SAU (exp. 2015.05.D01) amb NIF núm. A-81948077, per un termini
de 6 mesos, des de 01/01/2021 a 30/06/2021.
-Import total previst per 6 mesos: 313.105,32 € IVA Inclòs.
-N. Operació RC: TERRITORI – 220210002854
-Partida pressupostaria: Multipartida - Classificació Econòmica: 22100_ENERGIA ELÈCTRICA:

Partida
01.920D0.22100
01.920E0.22100
01.920N0.22100
01.920P0.22100
01.920R0.22100
01.920S0.22100
01.920U0.22100
01.924D0.22100
01.924F0.22100
01.925A0.22100
04.231A0.22100
04.231F0.22100
04.231L0.22100
04.231M0.22100
04.311K0.22100
05.150A0.22100
05.150B0.22100
05.165A0.22100
05.1722A.22100
05.1722B.22100
05.450B0.22100
06.430C0.22100
06.491B0.22100
07.323B0.22100
07.323C0.22100
07.323D0.22100
07.323E0.22100
07.323F0.22100
07.326C0.22100
07.330A0.22100
07.3321A.22100
07.334B0.22100
07.334D0.22100
07.336A0.22100
07.340A0.22100
07.342A0.22100
07.342B0.22100
07.342C0.22100
07.342D0.22100
07.342E0.22100
07.342J0.22100
08.132A0.22100
08.135A0.22100
Total general

CàIcul previsió 2021
Import IVA inclòs
1.199,71
12.407,04
579,43
4.009,68
796,27
962,08
12.498,71
2.554,42
1.642,29
13.626,87
15.511,03
15.342,24
7.430,06
16.947,69
3.633,08
15.096,84
4.883,29
199.177,68
760,23
2.480,51
1.916,30
27.104,54
10.464,71
27.114,42
15.102,33
25.283,53
17.133,16
13.565,89
58.978,86
6.263,56
19.515,53
393,82
1.702,40
269,38
923,13
1.939,63
7.551,62
15.273,88
25.801,65
2.013,89
8.915,28
6.382,81
1.060,95
626.210,42

AD 2021 (6 mesos)
Gener a Juny '21
599,86
6.203,52
289,72
2.004,84
398,14
481,04
6.249,36
1.277,21
821,15
6.813,44
7.755,52
7.671,12
3.715,03
8.473,85
1.816,54
7.548,42
2.441,65
99.588,84
380,12
1.240,26
958,15
13.552,27
5.232,36
13.557,21
7.551,17
12.641,77
8.566,58
6.782,95
29.489,43
3.131,78
9.757,77
196,91
851,20
134,69
461,57
969,82
3.775,81
7.636,94
12.900,83
1.006,95
4.457,64
3.191,41
530,48
313.105,32

6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT
CELONI I LA SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA S.A. PER A LA CESSIÓ DE L'USDEFRUIT DE 9
HABITATGES PROVINENTS DEL MERCAT LLIURE PER A DESTINAR-LOS A LLOGUER
ASSEQUIBLE.
1.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., A-86.602.158 per a la cessió de l’usdefruit
de 9 habitatges ubicats en els carrers Menorca, 19, Lluís Companys, 24 i Torres i Bages, 13
per a destinar-los a lloguer assequible, el qual literalment diu:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO DE SANT CELONIY LA
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCCTURACIÓN
BANCARIA, S.A., PARA LA CESIÓN DE VIVIENDA DESTINADA AL ALQUILER
ASEQUIBLE
En [insertar], a [insertar fecha]
REUNIDOS
De una parte, el Ayuntamiento de Sant Celoni (En adelante “Ayuntamiento”), representada por
el alcalde que ostenta en virtud de la toma de posesión en el Pleno municipal de 15 de Junio de
2019.
De otra parte, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria
(en adelante “SAREB”), con CIF A-86.602.158, y domicilio en Madrid, Calle Costa Brava, 12,
representada por el Director de Responsabilidad Social Corporativa, representación que
ostenta en virtud del poder otorgado el 23 de julio de 2015, ante el Notario de Madrid actuando
como sustituto con el número 3.398 de su protocolo.
Las partes manifiestan la plena vigencia de las facultades con las que actúan y se reconocen
capacidad legal suficiente para otorgar el presente Acuerdo y
MANIFIESTAN
I.

El Plan Local de Vivienda del Ayuntamiento de Sant Celoni prevé destinar viviendas a
finalidades sociales, mediante la cesión de uso o alquiler a las unidades de convivencia
que cumplan los requisitos de acceso, priorizando criterios sociales y económicos de
acuerdo con los principios rectores de la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios
Sociales.
El ayuntamiento tiene como finalidad la obtención de vivienda social y facilitar el acceso
a estas viviendas gestionadas por el Ayuntamiento de Sant Celoni a personas en
riesgo de exclusión residencial.

II. SAREB es una sociedad anónima de naturaleza jurídico-privada creada al amparo de
las previsiones contenidas en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de Reestructuración
y Resolución de Entidades de crédito como elemento clave del proceso de
saneamiento del sistema financiero español y en cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Reino de España en el Memorando sobre Política Sectorial Financiera
de 23 de julio de 2012.
La sociedad tiene por objeto exclusivo la tenencia, gestión y administración directa o
indirecta, adquisición y enajenación de los activos transferidos por las entidades de
crédito sometidas a procesos de reestructuración o resolución, así como de aquellos

que pudiera adquirir en el futuro, maximizando su valor y logrando su desinversión en
un plazo razonable.
III. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por
el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos,
SAREB se constituye como una sociedad anónima que presenta determinadas
particularidades derivadas de su objeto social singular y el interés público derivado de
su actividad. En concreto el Real Decreto señala como sus objetivos:
a. Contribuir al saneamiento del sistema financiero adquiriendo los activos
correspondientes de forma que, desde su transmisión, se produzca una
traslación efectiva de los riesgos vinculados a estos activos.
b. Minimizar los apoyos financierospúblicos.
c.

Satisfacer las deudas y obligaciones que se contraigan en el curso de sus
operaciones.

d. Minimizar las posibles distorsiones en los mercados que se puedan derivar de
su actuación.
e. Enajenar los activos recibidos optimizandosu valor, dentro del plazo de tiempo
para el que hayan sido constituidos.
IV. SAREB, sin alejarse del mandato legal que le ha sido encomendado, desea contribuir a
paliar los problemas sociales derivados de la crisis económica mediante la cesión del
usufructo temporal de viviendas.
Para articular ese objetivo, ha buscado la colaboración de instituciones públicas
competentes en materia de vivienda, tales como el Ayuntamiento de Sant Celoni
SAREB entiende que la cesión temporal en usufructo de un número limitado de
viviendas a instituciones competentes para destinarlas a fines sociales, mediante el
régimen de alquiler o alojamiento, resulta compatible con su labor fundamental de
liquidación de activos procedentes de la reestructuración bancaria, toda vez que se
produzca dentro de unas determinadas condiciones establecidas en este Convenio.
Por las razones anteriores expuestas, las partes acuerdan formalizar el presente Convenio de
Colaboración, lo que llevan a efecto en virtud de las siguientes
CLÁUSULAS:
Primera.- Objeto y fines
1.1.

El objeto de este Convenio es establecer las condiciones de colaboración entre el
Ayuntamiento y la SAREB, que permitan destinar durante un tiempo determinado parte
de las viviendas propiedad de esta última, al alquiler social o al alojamiento de personas
en especiales circunstancias de protección bajo la gestión del Ayuntamiento.

1.2.

En este sentido, SAREB se compromete a ceder en usufructo al Ayuntamiento, una cifra
inicial de nueve viviendas, recibiendo del Ayuntamiento una contraprestación mensual
por cada una de las viviendas, en los términos y condiciones que se establecen en el
presente documento.

1.3.

La gestión de las viviendas se llevará a cabo, de forma directa por parte del
Ayuntamiento.

1.4.

Las viviendas objeto de este Convenio podrán incluir cualesquiera viviendas propiedad
de SAREB, en particular, y sin carácter limitativo, viviendas actualmente poseídas por
personas físicas en quienes concurra la condición de antiguos deudores hipotecarios,
que, habiendo sido objeto de un procedimiento ejecutivo de desahucio, se encuentren en
situación previa al lanzamiento judicial, situaciones posesorias irregulares derivadas de
un previo arrendamiento como consecuencia del impago de rentas u otras cantidades
debidas por el arrendatario o expiración del término contractual, ocupaciones en
precario, u otras situaciones posesorias asimiladas. La cesión de tales viviendas
ocupadas se efectúa con el fin de que el Ayuntamientoregularice la situación posesoria
mediante su transformación en un alquiler asequible u otra fórmula de solventar esa
irregularidad posesoria, evitando así que el potencial lanzamiento se produzca.

1.5.

El Ayuntamiento manifiesta su voluntad, siempre que sea posible, de proceder a la
compraventa de los activos cedidos en el convenio, y SAREB, igualmente siempre que
sea posible, a facilitar la misma.

1.6.

La consecución de los fines de este Convenio podrá articularse por el Ayuntamiento en
colaboración con la Agència de l’Habitatge de Catalunya, sin que ello modifique la
condición de cesionario de las mismas del Ayuntamiento,que será la única responsable
frente a SAREB del cumplimiento de todas las obligaciones dimanantes de este
Convenio.

Segunda.- Características y condiciones del contrato de cesión en usufructo entre el
Ayuntamientoy SAREB
2.1

SAREB y el Ayuntamiento firmarán cuantos contratos sean necesarios, ajustados al
modelo que se adjunta como ANEXO, por los que SAREB cederá el usufructo de las
viviendas detalladas en dicho contrato, manteniendo SAREB la nuda propiedad de las
mismas.

2.2

El montante de la contraprestación por dicha cesión en usufructo a satisfacer por el
Ayuntamiento dependerá de si la vivienda se encuentra o no ocupada en el momento de
la cesión.
Será una cantidad fija mensual, por cada una de las unidades, y que ascenderá a 125
€/mes, por cada vivienda que en el momento de la cesión esté vacía o alquilada, y 75
€/mes por cada vivienda que en el momento de la cesión esté ocupada.
Las contraprestaciones se entienden impuestos excluidos, y liquidarán a la SAREB con
una frecuencia trimestral.

2.3

Se establece un período de carencia para el pago de las contraprestaciones
establecidas, que comenzará a computarse en el momento de la firma del contrato de
cesión.
En el caso de las viviendas que en el momento de la cesión estén vacías, la
contraprestación se devengará a los 3 meses desde la fecha de la firma del contrato de
usufructo.
En el caso de las viviendas que en el momento de la cesión estén ocupadas, la
contraprestación se devengará a los 6 meses desde la fecha de la firma del contrato de
usufructo.

2.4

Cuando no sea posible regularizar la situación de los poseedores u ocupantes de las
viviendas mediante la formalización de un contrato de alquiler, finalizado el período de
carencia el Ayuntamiento lo notificará a la SAREB, junto con los informes preceptivos,

siendo devueltas las viviendas sin cargo alguno imputable al Ayuntamiento, hasta un
máximo del 50% de las mismas.
2.5

Durante la totalidad del plazo de vigencia del contrato de usufructo, la distribución de los
gastos entre las partes se repartirá de la siguiente forma:
Serán de cuenta de SAREB los gastos siguientes:





La cobertura de seguros de las viviendas (daños y responsabilidad civil).
Cuotas de la comunidad de propietarios.
Los gastos y reparaciones que tengan carácter extraordinario.
Gastos de mantenimiento de las condiciones de habitabilidad de la vivienda (zonas
privativas) y reparaciones necesarias cuando tengan un carácter extraordinario.

Serán de cuenta del Ayuntamiento, el resto de los gastos, entre otros, los siguientes:








Cédula de habitabilidad (si no existiera y fuese necesario).
Certificado de eficiencia energética (si no existiera y fuese necesario).
El seguimiento de la gestión ordinaria de las obligaciones de comunidad tales como
la asistencia a las reuniones de juntas de propietarios, interlocución con la
administración de fincas y, en general, las intervenciones propias asociadas a las
incidencias menores (gastos ordinarios) derivadas del uso diario de la vivienda,
incluyendo la asunción de gastos propios del mantenimiento de las condiciones de
habitabilidad (zonas privativas) y cualquier otro tipo de reparación ordinaria.
Medidas necesarias para la prevención de la ocupación ilegítima en las viviendas
vacías (vigilancia, puertas antivandálicas).
Gastos propios de gestión y administración de las viviendas (contabilidad,
representación en comunidades de propietarios, depósito de fianzas si se
arrendasen las viviendas, etc).
Cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (art. 61.1 c) de TRLRHL), sin perjuicio
de la aplicación de bonificaciones en la cuota.

Caso de que el Ayuntamiento precise hacer obras para adecuación de las viviendas a
los fines para los que se ceden, deberá obtener la previa autorización de SAREB, por
escrito. A la finalización de la cesión SAREB podrá razonadamente requerir del
Ayuntamiento la eliminación a su costa, de todas o parte de esas obras de adecuación.
La asunción de gastos y costes, no autorizados, no dará derecho a ninguna de las
partes a repercutirlos a la otra parte o a exigir indemnización por ellos a la finalización
de la cesión.
En caso de ser necesarias obras de adecuación para habitabilidad, el Ayuntamiento y
SAREB asumirán su coste al 50%, hasta un máximo de 7.000 €/vivienda. De superarse
este límite SAREB podrá optar por dejar la vivienda fuera del alcance del presente
convenio.
Asimismo, el Ayuntamiento en el caso de que los costes de adecuación para
habitabilidad excedan de 7.000 €, podrá solicitar a SAREB la sustitución de las
viviendas en cuestión. SAREB las otorgará en la medida en que disponga de viviendas
sustitutivas.
Los suministros de luz, agua y gas serán dados de alta por las personas arrendatarias
de las viviendas o, en su caso, por el Ayuntamiento. Los consumos de suministros
deberán ser asumidos por los arrendatarios.
2.6

El contrato de cesión tendrá una duración de cuatro años, al término de los cuales, el
Ayuntamiento garantiza que las viviendas serán devueltas a SAREB vacías, o con

contrato de alquiler en vigor y al corriente de pago y en adecuadas condiciones de
habitabilidad, sin perjuicio del normal deterioro por el uso, de modo que SAREB pueda
tomar plena posesión de las mismas. El contrato de cesión podrá prorrogarse por
acuerdo expreso de las partes, por períodos de un año, hasta un máximo de 2 años
más.
2.7

El Ayuntamiento se compromete a informar a SAREB con periodicidad trimestral de la
situación de todos los inmuebles cedidos en lo referente a su destino para los fines a
para los que se cedieron las viviendas, incluida la efectiva ocupación de las mismas,
tasas de mora, altas necesarias, ingresos por alquileres y cualesquiera otros detalles
que la Comisión de Seguimiento de este Convenio considere oportuno incluir.

2.8

En el caso de que la cesión en usufructo se efectúe en forma escalonada, los contratos
de cesión del usufructo, se firmarán en un plazo total no superior a seis meses. El
número de viviendas incluidas en cada fase quedará a discreción de SAREB.

2.9

Respecto de aquellas viviendas destinadas a arrendamiento, en el supuesto de que los
arrendatarios de las mismas desistan del contrato, y siempre y cuando se produzca la
entrega física de las llaves y de la posesión efectiva del inmueble durante la vigencia del
Convenio, el Ayuntamiento, pondrá en conocimiento de SAREB dichos hechos, siendo
opción de SAREB recuperar la vivienda vacía o autorizar la formalización de un nuevo
contrato de alquiler con terceras personas, no operando en este caso la carencia de 3
meses para el pago de la contraprestación.

Tercera.-Uso de las viviendas cedidas
3.1

SAREB consiente que el Ayuntamiento destine las viviendas cedidas para su alquiler a
particulares, personas físicas que cumplan las condiciones de necesidad social
establecidas en la normativa aplicable, el presente Convenio y de conformidad con los
programas sociales que en cada momento tenga en marcha el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento podrá alquilar la vivienda a precios asequibles a las personas físicas
que cumplan con dichos requisitos, o bien podrá cederlas de forma gratuita en casos de
emergencia social, pero en ambos supuestos se abonará de igual modo, a SAREB, la
contraprestación económica pactada.

3.2

El Ayuntamiento seleccionará a los Beneficiarios con arreglo a criterios de necesidad
social, establecidos en el marco de sus programas sociales, pero asimismo
considerando la idoneidad de los Beneficiarios para garantizar el adecuado uso y disfrute
de las viviendas, con pleno respeto a normativa incluida en las Normas de Comunidad (y
Estatuto de Régimen Interior, en su caso).

3.3

Corresponderá a SAREB seleccionar las viviendas que serán ofrecidas en régimen de
cesión de usufructo, de modo que no se ponga en cuestión el cumplimiento de los
mandatos legales a los que esté sujeta.

3.4

SAREB cederá las viviendas en el estado de habitabilidad en que le fueron traspasadas,
siendo cuenta y cargo del Ayuntamiento la inspección de las mismas y la determinación
y ejecución de los trabajos de adecuación para que reúnan los requerimientos para ser
dedicadas a los fines para los que se ceden.

3.5

Las viviendas ocupadas propuestas para su cesión serán revisadas, una vez cedidas por
SAREB, por parte del Ayuntamiento, para determinar la situación social de los ocupantes
y su posibilidad de regularizar su situación en forma de arrendamiento de los descritos
en el presente Convenio. De los resultados de esta revisión, el Ayuntamiento dará
cuenta a SAREB por medio de un informe escrito.

3.6

Durante la vigencia del Convenio, el Ayuntamiento inspeccionará y controlará el estado
posesorio o de ocupación de las viviendas, comprobando asimismo que los beneficiarios
hacen un uso adecuado de las mismas, que se encuentren al corriente en el abono de
las rentas, atenderá al mantenimiento de las condiciones de habitabilidad, e instará, en
los casos en que proceda, cualquier actuación pertinente para garantizar el adecuado
uso de las viviendas por sus beneficiarios y la recuperación de la posesión de las
mismas por SAREB a la extinción de la cesión.

3.7

SAREB, S.A. reconoce plena legitimación activa al Ayuntamiento de Sant Celoni, en su
condición de titular del usufructo de los activos objeto del presente convenio frente a
posibles acciones judiciales que la administración municipal acuerde adoptar en relación
a la vigencia, extinción o resolución contractual, por cualquier causa prevista en Derecho
respecto a los contratos de alquiler que pueda constituir respecto a dicho conjunto de
viviendas.

Cuarta.- Comisión de Seguimiento
4.1

Se constituye una Comisión de Seguimiento, integrada como mínimo por dos
representantes de cada una de las partes del presente convenio. Esta Comisión se
reunirá a petición de cualquiera de ambas partes y, al menos dos veces al año,
semestralmente. El lugar de celebración de las reuniones será, de manera alternativa, la
sede de cada una de las partes de este convenio. Ante una petición de reunión por
escrito de una de las partes, esta deberá producirse en un plazo no superior a 15 días
naturales.

4.2

Las funciones de la Comisión de Seguimiento serán las siguientes:

4.3

i)

Efectuar el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos del presente
convenio y de los compromisos de las partes.

ii)

Velar para que se cumplan las finalidades para las que se ceden las viviendas
objeto del convenio.

iii)

Resolver, en primera instancia, las controversias que puedan surgir en la
interpretación y cumplimiento del convenio.

iv)

Adoptar decisiones sobre las cuestiones que le sometan cualquiera de las partes
firmantes del presente convenio en el desarrollo del mismo.

Las decisiones de la Comisión de Seguimiento se adoptarán por unanimidad.

Quinta. Vigencia
Este convenio estará vigente durante el plazo de 4 años, a contar desde la fecha de su firma, y
podrá prorrogarse por acuerdo expreso de las partes, por períodos de un año, hasta un
máximo de2años más, sin perjuicio de la vigencia independiente de los contratos de
arrendamiento que se hayan formalizado, a raíz de la operatividad de este Convenio, y que a la
fecha de expiración de los mismos se encuentren al corriente de pago. En ese caso, se
atenderá a la vigencia establecida en cada contrato.
Sexta. Confidencialidad
6.1

Las partes se obligan a mantener la confidencialidad sobre los asuntos de los que
tengan conocimiento por razón de esta colaboración, y no podrán darles difusión sin la
autorización expresa y por escrito de la otra parte.

6.2

Ambas partes se comprometen a utilizar toda la información a la que tengan acceso con
ocasión o en ejecución de este acuerdo, únicamente dentro del marco de este
Convenio. Por lo tanto, la revelación de la información confidencial, por parte de
cualquiera de las partes, podrá dar lugar a las responsabilidades correspondientes.

6.3

En las comunicaciones que pudieran realizarse entre las partes, en relación con datos
de carácter personal o especialmente protegidos, actuarán de acuerdo con la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de
los Derechos Digitales y resto de normativa aplicable en la materia.

6.4

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones legales y estatutarias en materia
de transparencia que sean de aplicación a cada una de las partes.

Séptima. Causas de Extinción
7.1

Serán causas de extinción del Convenio las siguientes:

i)
ii)
iii)
iv)

el mutuo acuerdo de las partes que lo suscriben, manifestado por escrito.
la imposibilidad legal o material de continuar con el objeto del convenio.
el incumplimiento grave de cualquiera de sus cláusulas.
la denuncia de una de las partes, que habrá de hacerse con un mínimo de tres meses
de antelación.
la finalización del periodo de vigencia sin que medie acuerdo para prorrogarlo.
El incumplimiento de la finalidad social para la que se efectúa la cesión.
las causas generales establecidas en la legislación vigente.

v)
vi)
vii)
7.2

La extinción del convenio no afectará a las actuaciones iniciadas, en especial a los
contratos de arrendamiento suscritos que mantendrán su vigencia, sin perjuicio de la
subrogación de SAREB en los mismos.

Octava. Resolución de conflictos
8.1

Las controversias que puedan plantearse sobre la interpretación, modificación, efectos y
resolución del presente Convenio las resolverá la Comisión de Seguimiento.

8.2

A falta de acuerdo, las partes de este Convenio se someten irrevocablemente a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales competentes.

Y en prueba de conformidad, firman este Convenio por duplicado y a un solo efecto, en el lugar
y fecha arriba indicados.

Fdo.:

Fdo.:

ANEXO - RELACION DE VIVIENDAS OBJECTO CONVENIO

ID
309188
309187
294057

Tipo
de
Status
vía
OCUPADA CL
OCUPADA CL
OCUPADA CL

Nombre de
(catastro)
MENORCA
MENORCA
MENORCA

la

vía
Portal
19
19
19

Puerta
3
1
2

Planta
PLANTA 1ª
PLANTA 1ª
PLANTA 1ª

271677
294058
271678
316705
77749
682557

OCUPADA
OCUPADA
OCUPADA
OCUPADA
OCUPADA
OCUPADA

CL
CL
CL
CL
CL
CL

MENORCA
MENORCA
MENORCA
MENORCA
LLUIS COMPANYS
TORRAS I BAGES

19
19
19
19
24
13

1
2
1
3
5

PLANTA BAJA
PLANTA 2ª
PLANTA 2ª
PLANTA 2ª
BAJO
PLANTA 2ª

ANEXO - MODELO DE CONTRATO DE CESIÓN EN USUFRUCTO
En [insertar lugar] a [insertar fecha]
REUNIDOS
De una parte, el Ayuntamiento de Sant Celoni (En adelante “Ayuntamiento”), representada por
el alcalde que ostenta en virtud de la toma de posesión en el Pleno municipal de 15 de Junio de
2019.
De otra parte, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria
(en adelante “SAREB”), con CIF A-86.602.158, y domicilio en Madrid, C/Costa Brava, 12,
representada por el Director de Responsabilidad Social Corporativa, representación que
ostenta en virtud del poder otorgado el 23 de julio de 2015, ante el Notario de Madrid, actuando
como sustituto con el número 3.398 de su protocolo.
Las partes se reconocen recíprocamente plena capacidad legal de contratar y obligarse y
MANIFIESTAN
I.- Que en el día [insertar fecha] se ha suscrito un Convenio de Colaboración entre Sareb y el
Ayuntamiento de Sant Celoni (en adelante el “Ayuntamiento”) para la gestión por parte de esta
última de viviendas propiedad de Sareb (en adelante el “Convenio”) con el fin de destinarlas a
emergencia social.
II.- Que en la cláusula segunda del Convenio se establece que Sareb y el Ayuntamiento
firmarán uno o varios contratos, por los que Sareb cederá el usufructo de cada una de las
viviendas detalladas en el contrato.
III.- Que Sareb es propietaria de las viviendas que constan en el Apéndice del presente
contrato.
IV.- Que es de interés de Sareb ceder el usufructo de las viviendas indicadas en el mencionado
Apéndice para que sean alquiladas y/o administradas por parte del Ayuntamientootorgando, en
consecuencia, contrato de usufructo a favor de este Ayuntamiento, de acuerdo con los
siguientes
PACTOS
Primero.- OBJETO
Sareb, en su condición de propietaria, otorga a favor del Ayuntamiento el usufructo de las
viviendas indicadas en el Apéndice del presente contrato para que realice las gestiones
necesarias para subrogarse en los contratos de arrendamiento, arrendar y/o administrar dichas
viviendas de acuerdo con las condiciones establecidas aquí y en el Convenio.
Segundo.- CONTRAPRESTACIONES

2.1 Importe de las contraprestaciones
El montante de la contraprestación por dicha cesión a satisfacer por el Ayuntamiento de Sant
Celoni dependerá de si la vivienda se encuentra o no ocupada en el momento de la cesión.


En el supuesto de viviendas ocupadas de forma irregular, la contraprestación será fija y
se establecerá en 75 €/mes por cada vivienda ocupada cedida.



En caso de viviendas que se encuentren vacías o alquiladas en el momento de la
cesión, la contraprestación se establecerá en una cuantía fija de 125 €/mes por cada
vivienda vacía cedida.

La contraprestación anterior se entiende impuestos excluidos.
2.2 Devengo y abono de las contraprestaciones
El abono de dichas contraprestaciones será independiente del hecho mismo de que la vivienda
se encuentre o no arrendada a un inquilino que la destine a vivienda permanente. Las
contraprestaciones se liquidarán a Sareb con una frecuencia trimestral.
Se establece un período de carencia de las contraprestaciones establecidas de:



En el caso de viviendas, incluidas en el Apéndice del presente contrato, que en el
momento de la cesión estén vacías o alquiladas, la contraprestación se devengará a
los 3 meses desde la fecha de la firma del contrato de usufructo.
En el caso de viviendas, incluidas en el Apéndice del presente contrato, que en el
momento de la cesión estén ocupadas, la contraprestación se devengará a los 6 meses
desde la fecha de la firma del contrato de usufructo.

Tercero.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES
3.1 Gestiones para la gestión y/o arrendamiento de la vivienda
El Ayuntamiento de Sant Celoni llevará a cabo los procesos de adjudicación de las viviendas
cedidas por Sareb, y en su caso intervendrá como arrendadora en los contratos de
arrendamiento que suscriban las personas físicas que resulten adjudicatarias y gestionará el
cobro de las rentas a los arrendatarios de las viviendas de acuerdo con las condiciones
establecidas en la cláusula tercera del Convenio.
La consecución de estos fines se podrán ejecutar a través dela colaboración de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya.
3.2 Distribución de los gastos de la vivienda
Durante la totalidad del plazo de vigencia del contrato suscrito, la distribución de los gastos
entre las partes se hará de la siguiente forma:
Serán de cuenta de Sareb los gastos siguientes:





La cobertura de seguros de las viviendas (daños y responsabilidad civil).
En caso de ser necesarias obras de adecuación asumirá su coste al 50%, hasta un
máximo de 7.000€/vivienda. De superarse este límite SAREB podrá optar por dejar la
vivienda fuera del alcance del presente convenio.
Cuotas de la comunidad de propietarios.
Los gastos y reparaciones que tengan carácter extraordinario.

Serán de cuenta del Ayuntamiento de Sant Celoni, el resto de los gastos, entre otros, los
siguientes:










Cédula de habitabilidad (si no existiera y fuese necesario).
Certificado de eficiencia energética (si no existiera y fuese necesario).
Gastos ordinarios, derivados del uso diario de la vivienda y destinados al
mantenimiento de la misma y de sus condiciones de habitabilidad (zonas privativas) y
cualquier otro tipo de reparación ordinaria.
En caso de ser necesarias obras de adecuación asumirá su coste al 50%, hasta un
máximo de 7.000€/vivienda. De superarse este límite SAREB podrá optar por dejar la
vivienda fuera del alcance del presente convenio.
Medidas necesarias para la prevención de la ocupación ilegítima en las viviendas
vacías (vigilancia).
Gastos propios de gestión y administración de las viviendas (contabilidad,
representación en comunidades de propietarios, depósito de fianzas si se arrendasen
las viviendas, gastos necesarios para la subrogación de los contratos de
arrendamiento, etc).
Cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (art. 61.1 c) de TRLRHL), sin perjuicio de
la aplicación de bonificaciones en la cuota

3. 3 Desistimiento de los arrendatarios
En el supuesto de que los arrendatarios de las viviendas desistan del contrato, y siempre y
cuando se produzca la entrega física de las llaves y de la posesión efectiva del inmueble
durante la vigencia del convenio, el Ayuntamiento de Sant Celoni pondrá en conocimiento de
Sareb este hecho, proponiendo, en el caso que tenga una persona y/o familia en riesgo de
exclusión residencial, la firma de un nuevo contrato de alquiler con tercera persona siendo
opción de Sareb recuperar la vivienda vacía o autorizar la formalización del nuevo contrato de
alquiler, aportando, en el caso que tenga una persona y/o unidad familiar en riesgo de
exclusión residencial, un nuevo contrato de alquiler con tercera personas, no operando en este
caso la carencia de tres meses para el pago de la contraprestación.
Cuarto.- PLAZO DEL CONTRATO
El contrato de usufructo tendrá una duración de 4 años.Podrá prorrogarse por acuerdo expreso
de las partes, por períodos de un año, hasta un máximo de 2 años más.
Quinto.- RESTITUCIÓN DE LA VIVIENDA
Al término de la cesión, y según proceda en cada caso, el Ayuntamiento garantizará que:
a) las viviendas serán devueltas a Sarebvacías y en adecuadas condiciones de
habitabilidad, de modo que ésta pueda tomar plena posesión de las mismas; o
b) Sareb, o la sociedad que éstadetermine, se subrogará en el contrato de arrendamiento
que en esa fecha se halle vigente, si bien será condición de la subrogación que el
arrendatario se encuentre al corriente de pago de la renta en el momento en que dicha
subrogación haya de tener lugar.
Sexto.- CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
6.1 Resolución por incumplimiento del contrato
Son causas de resolución del presente contrato el incumplimiento grave de las obligaciones
asumidas por las partes.
6.2 Consecuencias del incumplimiento grave

El incumplimiento de las obligaciones asumidas por cualquiera de las partes facultará a la otra
a escoger entre una de las dos opciones siguientes:
Exigir el cumplimiento del contrato.
Resolver el contrato, con resarcimiento de los daños y perjuicios y abono de intereses.
6.3 Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones del pacto Quinto
Si llegado término de la cesión (o expirado el contrato por otra causa), el cesionario no
devuelve la posesión, o la devolución de la posesión no se ajusta a lo establecido en el pacto
Quinto, se seguirán devengando a favor de Sareb las contraprestaciones previstas en el pacto
Segundo.
Séptimo.- LEY APLICABLE
El presente contrato de usufructo se regirá por la voluntad de las partes manifestada en éste
contrato y en lo que no se prevea expresamente por lo que dispone el Convenio y por lo
previsto en el Código Civil (arts. 467 y siguientes).
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el usufructo se cede como intransmisible, por
razón de la finalidad social y no será de aplicación lo previsto en el art. 491 del Código Civil.
Octavo.- DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Ambas partes designan como domicilio a efecto de notificaciones, el indicado en la
comparecencia de este contrato.
Noveno.- JURISDICCIÓN COMPETENTE
9.1 Las controversias que puedan plantearse sobre la interpretación, modificación, efectos y
resolución del presente contrato las resolverá la Comisión de Seguimiento.
9.2 A falta de acuerdo, las partes se someten irrevocablemente a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales competentes según el Convenio.
Como prueba de conformidad, suscriben el presente contrato, por duplicado y a un solo efecto,
en el lugar y fecha señalados anteriormente.

Fdo:
AYUNTAMIENTO DE SANT CELONI

Fdo:
SAREB

Apéndice - Relación de viviendas objeto del contrato de usufructo

ID
309188
309187
294057
271677
294058
271678

Status
OCUPADA
OCUPADA
OCUPADA
OCUPADA
OCUPADA
OCUPADA

Tipo
de
vía
CL
CL
CL
CL
CL
CL

Nombre
de
(catastro)
MENORCA
MENORCA
MENORCA
MENORCA
MENORCA
MENORCA

la

vía
Portal
19
19
19
19
19
19

Puerta
3
1
1
1
2
1

Planta
PLANTA 1ª
PLANTA 1ª
PLANTA 1ª
PLANTA BAJA
PLANTA 2ª
PLANTA 2ª

316705
77749
682557

OCUPADA CL
OCUPADA CL
OCUPADA CL

MENORCA
LLUIS COMPANYS
TORRAS I BAGES

19
24
13

3
5

PLANTA 2ª
BAJO
PLANTA 2ª

Segon.- Autoritzar i disposar un total de 1.350.-€ per a l’any 2021 a la partida pressupostària
04.231F0 202, sempre que es mantingui el compliment de les condicions del conveni i sotmès
a l’existència de crèdit suficient en el pressupost de 2021.
Tercer.- Autoritzar i disposar de 13.500 euros per als anys 2022, 2023 i 2024 a la partida
pressupostària 04.231F0 202, subjecte a disponibilitat pressupostària.
Quart.- Facultar el Sr. alcalde, per a la seva signatura.
Cinquè.- Notificar el present acord a la Sociedad de Gestión de Activosprocedentes de la
Reestructuración Bancària, S.A.
Sisè.- Un cop signat el conveni, caldrà 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, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
(article 14).
7. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL MANTENIMENT DE
L'OFICINA D'HABITATGE AMB ELS AJUNTAMENTS D'ARBÚCIES, LLINARS DEL
VALLÈS, SANTA MARIA DE PALAUTORDERA I SANT CELONI.
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d’Arbúcies, Llinars del Vallès,
Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, el qual literalment diu:
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS D’ARBÚCIES, LLINARS DEL
VALLÈS, SANT CELONI I SANTA MARIA DE PALAUTORDERA PER AL MANTENIMENT DE
L’OFICINA D’HABITATGE DEL BAIX MONTSENY
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
REUNITS
L'alcalde president de l’Ajuntament d’Arbúcies.
L'alcalde president de l’Ajuntament de Llinars del Vallès.
L' alcalde president de l’Ajuntament de Sant Celoni.
L'alcalde president de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.
INTERVENEN
Intervenen en nom i representació dels Ajuntaments respectius, d’acord amb les atribucions
que els confereixen els articles 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local i 53.1u) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar el present conveni
de col·laboració i
EXPOSEN

I.- El 26.05.2009 es va signar el conveni de col·laboració per a l’establiment de l’Oficina
d’Habitatge del Baix Montseny (OHBM) entre els Ajuntaments de Llinars del Vallès, Sant Celoni
i Santa Maria de Palautordera.
II.- El 3.10.2011 es va signar la pròrroga d’aquest conveni de col·laboració amb els alcaldes de
Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, fins al 31.12.2015.
III.- El 15.02.2012 es va signar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d’Arbúcies,
Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, per estendre els serveis de
l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny al municipi d’Arbúcies.
IV.- El 6.04.2016 es va signar conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d’Arbúcies,
Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera per al manteniment de l’Oficina
d’Habitatge del Baix Montseny, fins al 31.12.2019.
V.- Els municipis de Breda, Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Hostalric, Montseny, Riells i
Viabrea, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera,
Vallgorguina i Vilalba Sasserra, van adherir-se estenent-se els serveis de l’oficina a un total de
setze municipis.
VI.- L’Ajuntament de Sant Celoni té vigents per a 2019 les següents col·laboracions en relació a
l’oficina d’habitatge d’àmbit supramunicipal:
a) Conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Sant Celoni, relatiu a l’Oficina d’habitatge d’àmbit supramunicipal.
b) Conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i
l’Ajuntament de Sant Celoni, relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges
d’àmbit supramunicipal.
c) Concessió del fons de prestació “Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH)” en
el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona.
VI.- L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha previst donar continuïtat als convenis esmentats
en l’antecedent anterior mitjançant la pròrroga, pel que l’Ajuntament de Sant Celoni per
resolució d’alcaldia de 11.12.2019 ha acordat sol·licitar aquesta pròrroga per a l’any 2020.
.
VII.- Els serveis que s’ofereixen des de l’Oficina d’Habitatge, són:
a).- Cèdules d’habitabilitat, per acreditar compliment nivells mínims d’habitabilitat exigibles als
habitatges.
b).- Registre de sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial, al qual s’han d’inscriure les
persones que desitgin optar a un habitatge protegit.
c).- Programa Mediació per al Lloguer Social, on el llogater pot optar a un habitatge a preu per
sota del mercat lliure, amb assessorament i assegurança per al propietari.
d).- Tramitació i gestió de les Prestacions per al pagament del lloguer i Prestacions
econòmiques d’urgència especial. L’Oficina d’Habitatge ha tramitat ajudes durant el període
2009-2018 per un import de 7.858.701,99,- € percebudes directament pels ciutadans dels setze
municipis.
e).- Subvencions per a la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial, destinades a rehabilitar
els elements comuns dels edificis per fomentar la millora de l’eficiència energètica i la
sostenibilitat, la conservació i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

f).- Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH), com a servei gratuït d’informació,
assessorament i intermediació orientat a persones o famílies que es troben en risc de perdre el
seu habitatge habitual per dificultats sobrevingudes.
L’Oficina d’Habitatge ha esdevingut un punt de referència en la tramitació dels serveis
d’habitatge des de l’àmbit supramunicipal, pel que d’acord amb l’exposat les parts subscriuen
aquest conveni amb subjecció a les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
El conveni té per objecte que l’oficina sigui un instrument de suport als municipis del Baix
Montseny per a millorar l’eficiència en la prestació del servei d’habitatge a nivell supramunicipal
d’acord amb els principis de col·laboració i cooperació administrativa.
Amb aquest conveni s’ofereix als ciutadans/es
assessorament i tramitació sobre habitatge:







els

següents

serveis

d'informació,

Programa de mediació per al lloguer social.
Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial
Tramitació d’ajuts, prestacions i subvencions:
o Prestacions per al pagament del lloguer
o Prestacions econòmiques d’urgència especial
o Ajudes a la rehabilitació d’edificis i habitatges
Tramitació de cèdules d’habitabilitat
Servei SIDH:
o Intermediació en l’àmbit hipotecari
o Mediació en consum:
 Clàusules contractuals abusives
 Mediació prèvia a l’inici del procediment d’execució hipotecari
 Denúncies per incompliment de la normativa
o Mediació de lloguers en situació de grans tenidors.

Segona.- Població d’influència de l’Oficina d’Habitatge Baix Montseny
L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny té un abast poblacional de 75.650 habitants, segons
les últimes dades de Idescat, amb la següent distribució per municipis:

Municipi
Arbúcies
Breda
Campins
Fogars de Montclús
Gualba
Hostalric
Llinars del Vallès
Montseny
Riells i Viabrea
Sant Antoni Vilamajor
Sant Celoni
Sant Esteve de Palautordera
Sant Feliu de Buixalleu

Nombre
d’habitants
6.515
3.733
515
466
1.481
4.139
9.838
321
4.002
6.095
17.754
2.749
804

Sant Pere Vilamajor
Santa Maria de Palautordera
Vallgorguina
Vilalba Saserra
TOTAL

4.371
9.325
2.854
688
75.650

Tercera.- Sèu de l’oficina i punts d’informació.
L'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny està ubicada a Sant Celoni, a I'edifici de Comunitat, en
el carrer Josep Alfaras, 6.
Els Ajuntaments d’Arbúcies, Llinars del Vallès i Santa Maria de Palautordera disposen d'un
Punt d'lnformació de I'Habitatge (PlH) per a l'atenció informativa i recollida de documentació
respecte als diferents àmbits de treball de I'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny.
Quarta.- Despeses individuals assumides pels Ajuntaments d’Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant
Celoni i Santa Maria de Palautordera.
Cada municipi assumirà individualment, les següents despeses:
1).- Local adequat: amb mobiliari i serveis bàsics de confort i accessibilitat, incloent neteja i
manteniment.
2).- Personal: un tècnic responsable del PIH, un administratiu per a l’atenció al ciutadà habitual
i un arquitecte tècnic per a inspeccions i informes envers els serveis del seu municipi, sense
que hagin de tenir dedicació plena en aquest servei.
Cinquena.- Ens de gestió.
L'Ajuntament de Sant Celoni és I'ens designat per rebre les subvencions i els ingressos de les
ajudes públiques destinades a l'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny. En el cas que això no
sigui possible, els Ajuntaments notificaran a I'Ajuntament de Sant Celoni l’ingrés íntegre rebut
en un termini màxim de 15 dies des de la seva recepció i s'inclourà a la liquidació.
Sisena.- Pressupost de I'Oficinad'Habitatqe Baix Montsenv.
La previsió de pressupost per a I'exercici de 2020 és el següent:

Personal
Administratius

Total Despesa
Previsió 2020
84.750,28-€
84.750,28.-€

Estimacióaltresdespesescorrents
Desplaçaments
Despeses de formació
Imatge, difusió i informació

1.000,00 €
400,00.-€
200,00.-€
400,00.-€

TOTAL PREVISIÓ DESPESES

85.750,28.-€

Total ingrés
Previsió 2020
Fixes
Conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya
(AHC) Oficina habitatge 2020
Prestació Diputació de Barcelona (DIBA) Servei
intermediació deutes de l'habitatge

44.491,32.-€
34.565,00.-€
9.926,32.-€

Ingressos variables per facturació AHC, dins
conveni de l’AHC, Oficina d’Habitatge.

13.500,00.-€

Ingressos variables per facturació AHC, dins
conveni Programa Borsa Mediació.

3.000,00.-€

TOTAL INGRESSOS

60.991,32.-€

Despesesprevistes

Setena.Finançament
despeses
compartides
La previsió de
dèficit del servei
per a l’any 2020,
és el següent:

85.750,28,-€

Ingressos previstos

TOTAL DÈFICIT PREVIST

60.991,32.-€

-24.758,96.-€

Les previsions econòmiques del pressupost per a 2020 són una estimació i s'adequaran als
costos reals de la liquidació final.
Per fer front a aquest import diferencial del cost de funcionament de l’OHBM els Ajuntaments
d’Arbúcies, Llinars del Vallès, de Sant Celoni i de Santa Maria de Palautordera faran les
aportacions econòmiques necessàries segons el nombre d’habitants de cada municipi, en la
proporció següent:
Municipi
Àrbúcies
Llinars del Vallès
Sant Celoni
Santa Maria de Palautordera
TOTAL

Nombre
d’habitants
6.515
9.838
17.754
9.325
43.432

%
15,00
22,65
40,88
21,47
100,00

Vuitena.- Avançament pagaments i liquidació.
L’Ajuntament de Sant Celoni avançarà els pagaments per al funcionament de I'Oficina
d'Habitatge del Baix Montseny.
Donat que l'Ajuntament de Sant Celoni és qui assumeix a l'avançada les despeses de l'Oficina
d'Habitatge del Baix Montseny, quan es coneguin les despeses reals hagudes i com a màxim
durant el primer trimestre de cada any presentarà a la resta d'Ajuntaments la liquidació

definitiva del pressupost de I'Oficina Local d'Habitatge del Baix Montseny referida a l'any
anterior, amb la distribució d'aportacions pendents de la resta d'Ajuntaments signants.
Tot seguit la resta d’Ajuntaments procediran, dins el termini de 30 dies naturals des de la
recepció de la comunicació en tal sentit, a efectuar l’ingrés a l'Ajuntament de Sant Celoni de la
quantitat indicada en la liquidació.
Novena.- Ampliació de la col·laboració amb altres administracions.
Les aportacions rebudes per altres administracions per projectes que es puguin considerar
conjunts no establertes inicialment en els convenis s'aplicaran a I'activitat pel sosteniment de
les despeses compartides.
Desena.- Adhesió altres municipis del Baix Montsenv.
És possible I'ampliació d'aquest conveni per adhesió d'altres municipis del Baix Montseny,
mitjançant I'aprovació i signatura de l'addenda d'adhesió a l'Oficina d'Habitatge del Baix
Montseny, per part del nou municipi que es vol adherir i que s'acompanya com a annex 1.
Onzena. – Comissió de seguiment.
Es constitueix una comissió de seguiment integrada per un representant de cadascun dels
Ajuntaments d’Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera.
Aquesta comissió de seguiment es reunirà un cop l’any i també a petició de qualsevol de les
parts.
Les funcions d’aquesta comissió de seguiment són:
Efectuar un seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels compromisos
adquirits.
Prendre coneixement de la memòria anual aprovar el pressupost per a les actuacions previstes
per a l’any en curs.
Resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d’aquest
conveni.
Dotzena.- Resolució de controvèrsies.
Les parts resoldran de mutu acord, a través de la comissió de seguiment les diferències que
puguin sorgir en l’execució i interpretació del present conveni amb caràcter previ a la seva
submissió, si s’escau, davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tretzena.- Vigència.
Aquest conveni té una vigència de quatre anys a partir de la data de l’última signatura
electrònica d’aquest document. La seva vigència serà efectiva si el signen els quatre
Ajuntaments. L’autorització o realització de les despeses de caràcter plurianual previstes en el
conveni es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
Catorzena.- Causes d’extinció.
Aquest conveni es podrà extingir per alguna de les causes següents:
a) El compliment del seu objecte.
b) Expiració del termini de vigència acordat en la clàusula precedent o de la seva
pròrroga.

c) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
d) Incompliment de les obligacions assumides per les parts en aquest conveni i/o les
disposicions legalment aplicables. En aquest cas, la part interessada pot exigir-ne el
compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, haurà de comunicar la seva
intenció de resoldre anticipadament el conveni, amb una antelació de 15 dies.
e) Denuncia anticipada per qualsevol de les parts, que haurà de ser comunicada a les
altres parts amb una antelació mínima de tres mesos, perquè existeixin causes
excepcionals i justificades que dificulten o impossibiliten el compliment del contingut del
conveni.
f) La impossibilitat sobrevinguda legal o material de continuar amb l’objecte del conveni,
(cas que la Generalitat de Catalunya no mantingui els convenis de col·laboració i
encàrrec de gestions relatius a l’oficina d’Habitatge i/o de la borsa de mediació, entre
d’altres).
g) Les generals establertes per la legislació vigent.
En el cas d’extinció anticipada del conveni, la Comissió de Seguiment fixarà la forma de
finalitzar les actuacions i compromisos en curs i, en tot cas, establirà un termini
improrrogable per a la seva consecució, transcorregut el qual s’haurà de procedir a la
liquidació dels compromisos econòmics adquirits, en el seu cas, d’acord amb les regles que
estableix l’article 52.2 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic.
Quinzena.- Entitats signants d'altres convenis.
D'acord amb els convenis esmentats en la part expositiva, es comunicarà la subscripció
d'aquest conveni a les administracions i entitats signants d'aquests, pel seu coneixement i
efectes.
Setzena- Eficàcia.
Per a la seva eficàcia, aquest conveni haurà de ser aprovat per l’òrgan competent de cada
Ajuntament signant. En cas que l'acord d'aprovació introduís alguna rectificació, addició o
modificació, aquestes haurien de ser acceptades expressament per les altres parts. En cas de
no ser acceptades, el conveni no tindrà cap efecte.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.
ANNEX 1.
ADDENDA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE ....... AL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ PER AL MANTENIMENT DE L’OFICINA D’HABITATGE DEL BAIX
MONTSENY, COMPARTIDA ENTRE ELS AJUNTAMENTS D’ARBÚCIES, LLINARS DEL
VALLÈS, SANT CELONI I SANTA MARIA DE PALAUTORDERA
REUNITS
D’una part, l'alcalde president de l’Ajuntament de Sant Celoni.
D’altra part, el senyor ................., alcalde president de l’Ajuntament de ...............
Intervenen en nom i representació dels Ajuntaments respectius, d’acord amb les atribucions
que els confereixen els articles 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local i 53.1u) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar la present addenda
d’adhesió al conveni de col·laboració per al manteniment de l’Oficina d’Habitatge del Baix
Montseny
MANIFESTEN

S’ha formalitzat el conveni de col·laboració per al manteniment de l’Oficina d’Habitatge del Baix
Montseny 2020-2023, compartida entre els Ajuntament d’Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant
Celoni i Santa Maria de Palautordera.
La clàusula desena de l'esmentat conveni preveu la possibilitat d'ampliar l’àmbit territorial per
adhesió d'altres municipis del Baix Montseny, requerint l'aprovació i signatura de I'addenda de
conveni d'adhesió a I'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny, per part del nou municipi que es
vol adherir.
L'Ajuntament XXXX ha acordat adherir-se per acord XXX
ACORDEN
1. L'adhesió de I'Ajuntament de XXX al conveni de col·laboració per al manteniment de
I'Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, compartida entre els Ajuntaments d’Arbúcies,
Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, en ordre a oferir als
ciutadans/es els serveis d'informació i assessorament general sobre habitatge,
assessorament i gestió en matèria de borsa d'habitatges de lloguer social, tramitació de
les prestacions per al pagament del lloguer, a la rehabilitació d'habitatges i edificis, al
control de I'habitabilitat i al servei d’intermediació en deutes de l’habitatge.
2. L'Ajuntament adherit facilitarà a l'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny espais
informatius per a desenvolupar el servei.
3. L'Ajuntament de Sant Celoni és I'ens designat per rebre les subvencions i els ingressos
de les ajudes públiques destinades a I'Oficina d'Habitatge del Baix Montseny. En el cas
que això no sigui possible, els Ajuntaments notificaran a I'Ajuntament de Sant Celoni el
ingrés íntegre rebut en un termini màxim de 15 dies des de la seva recepció i s’inclourà
a la liquidació.
4. L’Ajuntament adherit només es farà càrrec del cost de cada desplaçament que generi
la prestació d’un servei en el seu municipi, en base al barem següent
Municipi
Breda
Campins
Fogars de Montclús
Gualba
Hostalric
Montseny
Riells i Viabrea
Sant Antoni Vilamajor
Sant Esteve de Palautordera
Sant Feliu de Buixalleu
Sant Pere Vilamajor
Vallgorguina
Vilalba Sasserra
Municipi

€
13,67 €
7,00 €
12,33 €
11,67 €
13,67 €
14,00 €
12,67 €
14,33 €
9,33 €
23,00 €
15,00 €
6,67 €
8,33 €
€

5. La vigència de la present addenda serà la mateixa que el conveni original. Serà
prorrogable en els mateixos termes que la clàusula tretzena del referit conveni de
col·laboració.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest addenda d’adhesió al conveni de
col·laboració per al manteniment de I'Oficina d'habitatge del Baix Montseny, compartida entre
els Ajuntaments d’Arbúcies, Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera.”
2.- Facultar el Sr. Alcalde per a la seva signatura.
3.- Aprovar la dotació de 1.000,- € per l’any 2021 per atendre costos de formació,
desplaçaments i comunicació, havent-se efectuat RC a la partida 04 231 A0 223 22020002269.
Per als anys 2022 i 2023 es preveu una mateixa despesa pel mateix import i es subordinarà al
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
4.- Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a la Diputació de
Barcelona per al seu coneixement i als efectes oportuns, així com als Ajuntaments d’Arbúcies,
Llinars del Vallès i Santa Maria de Palautordera.
5.- Un cop signat el conveni, caldrà 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, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
(article 14).
6. 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.
8.APROVACIÓ DE LA TERCERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER AL PLA
EDUCATIU D'ENTORN DEL CURS 2020-2021.
1. Aprovar la tercera addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat
de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Celoni pel Pla
Educatiu d’Entorn curs 2020-2021 per dur a terme actuacions de reforç educatiu-PROA, el text
de la qual figura a l’Annex I d’aquesta proposta.
2. Signar i enviar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat
de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Sant Celoni en el marc
del Pla Educatiu d’Entorn mitjançant tramitació electrònica al portal www.eacat.cat.
3. Autoritzar la despesa de 15.000 € el 2021 de la partida 07 0326B0 22609 ACTIVITATS
CULTURALS I ESPORTIVES PLA EDUCATIU D’ENTORN per donar suport a actuacions de
reforç educatiu.
4. Reconèixer l’ingrés de 15.000 € el 2021 a la partida d’ingressos 450 30 de l’Ajuntament de
Sant Celoni pel concepte tercera addenda del Pla Educatiu d’Entorn curs 2020-2021, un cop es
signi la l’addenda.
5. Facultar al Sr. Alcalde, per a la seva signatura i la resta d’eventuals tràmits que resultin
necessaris arran de la seva aprovació.

6. Notificar el present acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al
seu coneixement i als efectes oportuns.
7. Un cop signada l’addenda, publicar-la 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).
8. 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.
9. APROVACIÓ DEL CONVENI A SUBSCRIURE AMB LA COMISSIÓ CENTRAL DE
SUBMINISTRAMENTS, EN QUÈ S'ESTABLEIXEN LES CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
EN EL SISTEMA CENTRAL D'ADQUISICIONS DE BÉNS I SERVEIS DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA.
Manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament de seguir participant en el sistema central
d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya.
2. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Comissió Central de
Subministraments, en què s’estableixen les condicions de participació en el sistema central
d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya el qual literalment diu:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ____________________ I LA COMISSIÓ CENTRAL
DE SUBMINISTRAMENTS, EN QUÈ S’ESTABLEIXEN LES CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
EN EL SISTEMA CENTRAL D’ADQUISICIONS DE BÉNS I SERVEIS DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA

REUNITS
D'una part la senyora, que intervé en la seva qualitat de presidenta de la Comissió Central de
Subministraments, d’acord amb el previst al Decret 96/2001, de 20 de març (Modificat pel
Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda), i està expressament facultada per a aquest acte per acord de la
Comissió Central de Subministraments, pres el 14 de desembre de 2011, de delegació de
competències (DOGC 6053, de 16 de gener de 2012).
D'altra part
_______________________________________________________________________.
EXPOSEN
1r
Que la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Central de Subministraments
gestiona un sistema d’adquisicions centralitzades de béns i serveis.
2n
Que en la disposició addicional primera del Decret 96/2001 de 20 de març, sobre
organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels serveis
complementaris relacionats o derivats dins l’Administració de la Generalitat de Catalunya i
altres organismes públics, es preveu que els organismes autònoms i les restants entitats de
dret públic vinculades o dependents de l'Administració de la Generalitat, institucions i empreses
públiques de la Generalitat i entitats locals, universitats públiques i altres administracions i
entitats públiques ubicades al territori de Catalunya, puguin adherir-se voluntàriament com a

destinatàries dels subministraments i serveis de referència objecte d’adquisició centralitzada
per la Comissió Central de Subministraments, prèvia sol·licitud d'adhesió que haurà de ser
acceptada per acord de la Comissió Central de Subministraments mitjançant la formalització
del corresponent conveni de col·laboració, on es fixaran les condicions de l’esmentada
vinculació.
3r
Que el ________________, a l’empara de l’acord de la Comissió Central de
Subministraments, de data 24 de juliol de 2020, en que s’autoritza la Secretaria tècnica
d’aquesta Comissió per a homogeneïtzar els convenis d’adhesió als Sistema central
d’adjudicacions, formalitzats sense la limitació de la seva vigència establerta a la Llei 30/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, _______________________ ha manifestat
explícitament la seva voluntat de permanència al Sistema central d’adquisicions de béns i
serveis de la Generalitat de Catalunya ampliant, si és el cas, l’abast de l’adhesió a totes les
seves categories de subministraments i de serveis. D’aquest acte se’n donarà compte a la
Comissió Central de Subministraments.
CLÀUSULES
1a

OBJECTE

El present conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals
_______________________ s'incorpora al Sistema central d’adquisicions de béns i serveis de
la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya.
2a

ÀMBIT SUBJECTIU

El present conveni es fa extensible a _______________________ (organismes autònoms,
entitats de dret públic, empreses públiques i fundacions amb participació majoritària de la
corporació local).
El present Conveni es pot fer extensible amb posterioritat a la signatura d’aquest conveni, si
s’escau, a altres organismes autònoms, entitats de dret públic, empreses públiques i
fundacions amb participació majoritària de la corporació local, prèvia ratificació i posterior
comunicació de l’ens local a la Comissió Central de Subministraments i que es materialitzarà
amb la signatura d’una addenda a aquest conveni.
(o alternativament)
El present Conveni es pot fer extensible, si s’escau, als organismes autònoms, entitats de dret
públic, empreses públiques i fundacions amb participació majoritària de la corporació local,
prèvia ratificació i posterior comunicació de l’ens local a la Comissió Central de
Subministraments i que es materialitzarà amb la signatura d’una addenda a aquest conveni
3a

DESENVOLUPAMENT DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE LES PARTS

La participació en el Sistema central d’adquisicions permet que _______________________,
realitzi els seus procediments d’invitació a les empreses seleccionades per la Comissió Central
de Subministraments, tot d’acord amb la normativa reguladora de la contractació del sector
públic i d’acord amb el què regulen els plecs de cada una de les licitacions.
La participació en el Sistema central d’adquisicions podria suposar, si les parts així ho
convenen singularment, que la Comissió Central de Subministraments agregui les necessitats
de _______________________ en expedients d’adquisició centralitzada.
_______________________ facilitarà en el primer trimestre de cada any a la Comissió Central
de Subministraments informació global dels subministraments i dels serveis contractats dins del
Sistema central d’adquisicions l’any anterior, per tal de determinar les previsions d’adquisicions

futures.
La Comissió Central de Subministraments facilitarà a _______________________ l'accés a les
aplicacions informàtiques de gestió de l’aprovisionament per garantir el compliment del conveni,
així com tota aquella documentació que el proveïdor hagi facilitat a la Comissió Central de
Subministraments sobre els seus béns, productes i serveis.
3a

COMUNICACIÓ D'INCIDÈNCIES

_______________________comunicarà a la Comissió Central de Subministraments, per
permetre’n el seu coneixement i als efectes de constància administrativa en els expedients
d’adquisició centralitzada de les resolucions que adopti, les incidències sorgides en la
tramitació dels procediments de contractació de subministraments i serveis derivats d’aquest
conveni.

4a

EXECUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES DELS CONTRACTES

En el supòsit que _______________________ hagués d'exigir responsabilitats que
comportessin fer efectives les garanties definitives constituïdes pels proveïdors adjudicataris,
comunicarà la incoació o, en el seu cas, la resolució que s'adopti a la Comissió Central de
Subministraments, als efectes oportuns.
5a

COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Las parts signants podran constituir una Comissió de seguiment que estarà formada per dos
representants de la Comissió Central de Subministraments i designats per a aquesta, i dos
representants de _______________________, designats per aquesta entitat, per tal de
realitzar els seguiment del compliment del present Conveni i resoldre, si així s’escau, els dubtes
que ofereixi la seva interpretació.
6a

JURISDICCIÓ COMPETENT

Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest Conveni
seran de coneixement i competència de l’òrgan jurisdiccional contenciós administratiu.
7a

DURADA

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la darrera signatura d’aquest
document amb una durada inicial de 4 anys, essent prorrogable de forma expressa, abans de
la finalització del termini inicialment previst, per un període màxim de 4 anys més, si bé
qualsevol de les parts podrà desistir en qualsevol moment, prèvia denúncia feta, almenys, amb
dos mesos d’antelació.
8a

RESOLUCIÓ

Serà causa de resolució del conveni, el mutu acord de les parts o l'incompliment greu de les
seves clàusules per alguna de les parts signants.
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen electrònicament aquests
document.”
3. Facultar al Sr. Alcalde per a la seva signatura.
4. Notificar el present acord a la Comissió Central de Subministraments amb la corresponent
instrucció dels recursos que contra aquest poden interposar-se.

5. 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).
6. 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.

10. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS DE REFORMA DE DOS HABITATGES
SITUATS A LA CARRETERA VELLA, NÚM. 134 DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-36/20
(2020/3940) .
1r.- Concedir a Agrollum Solar, SL llicència municipal d’obres per reforma de dos habitatges
situats a la carretera Vella, núm. 134, 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 d’eficàcia de la llicència:
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.
Dipòsit urbanístic per un import de 600€.
Per a la constitució d’aquest dipòsit, i mentre no s’habiliti un canal telemàtic per
obtenir l’autoliquidació del mateix, caldrà que la persona interessada s’adreci a
l’edifici del Safareig, ubicat al carrer Campins, núm. 24 de Sant Celoni, amb una
còpia de l’acord d’atorgament de la llicència d’obres, per tal que l’OAC li pugui
generar l’autoliquidació d’aquest dipòsit.
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.
11. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS DE SUBSTITUCIÓ DE DOS CAIRATS
DE FUSTA A LA COBERTA DE LA MASIA DE CAN VERNENC, DE LA BATLLÒRIA.
EXPEDIENT OM-7/21 (2021/589).
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per substitució de dos cairats de fusta a la coberta de
la Masia de Can Vernenc, de la Batllòria, 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 d’eficàcia de la llicència:
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 i direcció d’execució.
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 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.
12. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS D'ENDERROC D'UN ALTELL I DE LES
PARTICIONS INTERIORS EN UN LOCAL SITUAT ALS CARRERS SANTA FE, NÚM. 9-11 I
CAMPINS, NÚM. 13-15, DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-11/21(2021/841).
1r.- Concedir a Grajallar, SL llicència municipal d’obres per enderroc d'un altell i de les
particions interiors en un local situat als carrers Santa Fe, núm. 9-11 i Campins, núm. 13-15, 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 d’eficàcia de la llicència:
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.
Document d’acceptació dels residus per un gestor autoritzat amb indicació de la
fiança constituïda.
Dipòsit urbanístic per un import de 900€.
Per a la constitució d’aquest dipòsit, i mentre no s’habiliti un canal telemàtic per
obtenir l’autoliquidació del mateix, caldrà que la persona interessada s’adreci a
l’edifici del Safareig, ubicat al carrer Campins, núm. 24 de Sant Celoni, amb una

còpia de l’acord d’atorgament de la llicència d’obres, per tal que l’OAC li pugui
generar l’autoliquidació 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.

13. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ D'UNA PISCINA
D'ÚS PARTICULAR A LA CARRETERA DE CAMPINS, NÚM. 11 DE SANT CELONI.
EXPEDIENT OM-8/21 (2021/595).
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per construcció d’una piscina d’ús particular a la
carretera de Campins, núm. 11 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 d’eficàcia de la llicència:
1. Per a l’eficàcia de la llicència abans de l’inici de les obres caldrà aportar a l’expedient:
 Dipòsit urbanístic per un import de 900€.
Per a la constitució d’aquest dipòsit, i mentre no s’habiliti un canal telemàtic per
obtenir l’autoliquidació del mateix, caldrà que la persona interessada s’adreci a
l’edifici del Safareig, ubicat al carrer Campins, núm. 24 de Sant Celoni, amb una
còpia de l’acord d’atorgament de la llicència d’obres, per tal que l’OAC li pugui
generar l’autoliquidació 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.
14. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS PER CONDICIONAR PART D'UNA
FINCA, COM A AMPLIACIÓ DE LA ZONA D'ACOPI DE MATERIALS DE L'ACTIVITAT QUE
ES DESENVOLUPA DE CONFORMITAT AMB L'EXPEDIENT D'ACTIVITATS 702/07,
SITUADA A PARATGE DE TAIEDA, D'AQUEST TERME MUNICIPAL. EXPEDIENT OM-22/21
(2021/1685).
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per condicionar part d’una finca com a ampliació de la
zona d’ acopi de materials de l’activitat situada a Paratge de Taieda, d’aquest terme municipal,
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. Aquesta llicència restarà sense efecte si s'incompleixen les condicions sota les quals
s'atorga.
5. 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.
15. DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA DE CANVI D'US DE LOCAL A 4 HABITATGES I OBRES
DE REFORMA PER MATERIALITZAR AQUEST CANVI D'ÚS AL CARRER RAMIS, NÚM. 7
DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-4/20 (2020/459).
1r.- Denegar llicència urbanística de canvi d’ús de local a 4 habitatges al carrer Ramis, núm. 7,
de Sant Celoni, objecte de l’expedient OM-4/20, en base a les consideracions que
s’esgrimeixen a la part expositiva de conformitat amb els informes tècnics desfavorables
emesos al respecte.
2n.- Denegar llicència municipal d’obres per materialitzar el canvi d’ús de local a 4 habitatges,
al carrer Ramis, núm. 7, de Sant Celoni, objecte de l’expedient OM-4/20, en base a les
consideracions que s’esgrimeixen a la part expositiva de conformitat amb els informes tècnics
desfavorables emesos al respecte.
3r.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per les llicències anteriors en
aquells casos en què és competent l’Ajuntament.
4t.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions de la Taxa 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.
5è.- 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

