EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DEL DIA 21 D’OCTUBRE 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.:
JGL2021/20
Caràcter: ordinària
Data:
21 d'octubre de 2021
Inici:
09:35
Fi:
09:43
Lloc:
Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Assistents titulars:
President:

Raül Garcia Ramírez

JuntsXCat

Regidors/es:

Magalí Miracle Rigalós
Anaïs Medina Terrradas
Ernest Vilà Pladevall
Mª Àngels Bordetas Delgado

ERC-AM
JuntsXCat
JuntsXCat
JuntsXCat

S’excusen:

Josep Mª Orra Pié

ERC-AM

Secretari accidental:

Albert Puig Tous

Assistents no titulars convidats per l’alcalde:
Josep Capote Martín

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 07.10.2021.
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia
2. Adjudicació, si escau, del contracte per a la redacció del projecte tècnic, bàsic i executiu, per
a la construcció d’un nou equipament municipal destinat a Casal de la gent gran de Sant Celoni.
3. Aprovació inicial del projecte executiu per a la substitució de la bomba de calor
deshumectadora de l’equipament esportiu Sot de les Granotes.
4. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la Junta Provincial
de Barcelona de l’Associació Espanyola contra el Càncer, per a la subvenció d’activitats durant
el 2021.

5. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i l’escola bressol
Associació Educativa Auró-Escola Pascual, en l’establiment de les condicions que han d’ordenar
la reserva de deu places escolars de 0-3 anys, per a infants amb necessitats educatives
específiques per al curs 2021-2022 (Expedient núm.2021/4903).
6. Aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments signants, per aplicar,
desenvolupar i sostenir el Pla de prevenció de les addiccions- El Tritó del Baix Montseny ( en
endavant El Tritó) pel període 2021-2024).
7. Concessió de llicència d’ús provisional al carrer Esteve Mogas, núm. 32, dins la UASU-33 de
Sant Celoni. Expedient US PROV (2019/7029).
8. Concessió de llicència d’obres majors de canvi d’ús de local a habitatge i obres de reforma per
materialitzar aquest canvi d’ús al carrer Montserrat, núm. 51 baixos de Sant Celoni. Expedient
OM-43/21 (2021/3346).
9. Concessió de llicència d’obres majors de construcció de 6 habitatges unifamiliars aparellats al
carrer Marinada, núm. 33-43, de Sant Celoni. Expedient OM-58/21 (2021/4839).
10. Concessió de llicència de canvi d’ús de local a habitatge i obres de reforma per materialitzar
aquest canvi d’ús al carrer Jaume I, núm. 10 baixos de Sant Celoni. Expedient OM-49/21
(2021/4234)
11. Concessió de llicència d’obres majors de reforma de 3 habitatges existents i llicència de canvi
d’ús de 3 locals a 2 habitatges així com les obres de reforma per materialitzar aquest canvi d’ús
als carrers Montnegre, núm. 1-3 i Sant Roc, núm. 25 de Sant Celoni. Expedient OM-47/21
(2021/3460).
12. Concessió de llicència d’obres majors de canvi d’ús de local a habitatge i obres de reforma
per materialitzar aquest canvi d’ús al carrer Major, núm. 198 baixos de Sant Celoni. Expedient
OM 40-20 (2020/4680).
13. Concessió de llicència d’obres majors de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat
situat a l’avinguda Verge del Puig, núm. 34 de Sant Celoni. Expedient OM-57/21 (2021/4824).
Desenvolupament de la sessió:
El President obre la sessió.
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE DATA 07.10.2021.
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 07.10.2021. Al no formular-se cap reparament s’acorda,
per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.
2. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC, BÀSIC
I EXECUTIU, PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU EQUIPAMENT MUNICIPAL DESTINAT A
CASAL DE LA GENT GRAN DE SANT CELONI.
1. Adjudicar a la mercantil Xúquer-Arqing SL, amb CIF B-98003841, el contracte per a la redacció
del projecte tècnic, bàsic i executiu, de construcció d’un nou equipament municipal destinat a
Casal de la gent gran de Sant Celoni, per la quantitat de 21.429,65 €, IVA no inclòs.
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 25.929,88 € (base imposable de 21.429,65 € més el 21% d’IVA) a
favor de Xúquer-Arqing SL, amb CIF B-98003841, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
04.231L0.62204 (Redacció del projecte i execució de les obres del nou Casal d’avis) del
pressupost de la Corporació per a 2021, i alliberar el saldo no utilitzat a l’autorització amb número
d’operació 220210010492 (això és, 14.070,12 €) mitjançant anul·lació de crèdit a l’aplicació
corresponent.
4. Notificar aquests acords a tots els licitadors, amb indicació dels recursos que poden interposar.
5. Publicar la present adjudicació en el perfil del contractant i comunicar la formalització del
contracte al Registre Públic de Contractes per a l’oportuna inscripció.
3. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LA
BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA DE L’EQUIPAMENT ESPORTIU SOT DE LES
GRANOTES.
Primer- Aprovar inicialment el projecte executiu per a la substitució de la bomba de calor
deshumectadora de l’equipament esportiu Sot de les Granotes amb un pressupost d’execució
per contracte de cent seixanta-cinc mil vuit-cents noranta euros amb quaranta-quatre cèntims
(165.890,44€) IVA inclòs.
Segon- Exposar l’expedient al públic pel termini trenta dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis electrònic de la corporació, als efectes de que
es pugui formular reclamacions i al·legacions.
4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT
CELONI I LA JUNTA PROVINCIAL DE BARCELONA DE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA
CONTRA EL CÀNCER, PER A LA SUBVENCIÓ D’ACTIVITATS DURANT EL 2021.
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Junta Provincial de Barcelona de
l’Associació Espanyola Contra el Càncer, per a la realització d’activitats d’interès social i
comunitari, durant l’any 2021, segons el literal següent:
Conveni regulador de la subvenció nominativa a la Junta Provincial de Barcelona de
l’Associació Espanyola contra el Càncer, per a la realització d’activitats d’interès social i
comunitari en el municipi de Sant Celoni, durant l’any 2021
REUNITS:
D’una part, el Sr.X, que actua com a alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni (en endavant
l’Ajuntament), amb NIF número P-0820100-F i domicili a Plaça de la Vila, 1, -08470 Sant Celoni,
en nom i representació d’aquesta corporació, assistit pel secretari municipal.
I d’altra part, el Sr. X, major d’edat, amb DNI 46111382Q, que actua en nom i representació, en
la seva qualitat de President, de la Junta Provincial de Barcelona de l’Associació Espanyola
contra el Càncer (en endavant Aecc), amb domicili a Travessera de les Corts, 268, 08014
Barcelona i NIF G-28197564. Nomenat pel referit càrrec en virtut de l’acord adoptat pel Consell
Executiu de l’Aecc, en sessió celebrada el dia 23 de maig de 2018 i actua per les facultats que li
són conferides en els Estatuts que regulen l’organització i funcionament de l’Aecc, aprovats per
acord de l’Assemblea General celebrada el 23 de gener de 2018.
I la Sra. X, major d’edat, amb domicili a la Carretera Vella, 41 de Sant Celoni i DNI X qui actua
en qualitat de presidenta de la Junta Local de la Aecc a Sant Celoni.
Ambdues parts intervenen en virtut dels seus respectius càrrecs i en l’exercici de les facultats
que tenen conferides per poder obligar-se en nom de l’ajuntament de Sant Celoni i de l’Associació

Espanyola contra el Càncer que representen, es reconeixen mútuament i recíprocament, la
capacitat legal necessària per la formalització d’aquest conveni.
EXPOSEN
I.- La cooperació convencional entre administracions i entitats de dret públic ve regulada amb
caràcter de norma bàsica pels articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic i amb caràcter de norma legal de desenvolupament autonòmic pels articles 108
a 110 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
II.- L’Aecc realitza una tasca important a Sant Celoni, de sensibilització i atenció als malalts de
càncer i llurs famílies. L’Aecc ha col·laborat des de fa anys amb l’Ajuntament de Sant Celoni en
l’organització d’actes i activitats de promoció i prevenció de la salut.
III.- L’Ajuntament de Sant Celoni, dins les seves disponibilitats, coopera amb les entitats del
municipi, per tal que puguin realitzar les seves activitats en benefici de la població. D’acord amb
la Llei 38/2003 General de Subvencions i l’Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l’Ajuntament de Sant Celoni, aquest pot concedir directament subvencions en
les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament
justificades que dificultin la seva convocatòria pública. Normalment la concessió directa es
formalitzarà en un conveni, en el qual es fixen, a més del beneficiari i quantia de la subvenció,
l’objecte, el termini i la forma de justificació.
IV.- La base d’execució 33 del pressupost municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni preveu la
concessió de subvencions de concessió directa, indica que s’han de relacionar en el Pla
Estratègic de Subvencions i incorporar amb caràcter nominatiu a l’estat de despeses del
pressupost de la corporació per a 2021.
La quantitat que es determina a l’estat de despeses del pressupost és la quantitat màxima que
es pot atorgar, podent disminuir en funció de la petició concreta de cada entitat i de la valoració
que l’ajuntament faci en el moment de rebre la documentació.
V.- Al Pla estratègic de subvencions 2021-2023 aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni
en sessió 25.03.2021,contempla l’atorgament a Associació Catalunya contra el Càncer amb NIF
G28197564 d’una subvenció nominativa de 1.200€. I a l’estat de despeses del pressupost
municipal de 2021 consta també una subvenció nominativa a l’Associació Catalunya contra el
càncer a la partida 04.311F0 48903.
VI.- Consta a l’expedient les certificacions de l’Agència Tributària i de la Seguretat Social,
conforme l’entitat Associació Espanyola contra el Càncer es troba al corrent d’obligacions
tributàries i amb la seguretat social.
VII.-.L’anterior subvenció atorgada a la Junta Provincial de Barcelona de l’Associació Espanyola
contra el Càncer per a l’any 2020 per part de l’Ajuntament de Sant Celoni ha estat degudament
justificada, per resolució d’alcaldia de 19.04.2021.
VII.- El present conveni ha estat aprovat per la Junta de Govern Local de l’ajuntament de Sant
Celoni.
Per tot això, i amb l’objectiu de regular les condicions de concessió de la subvenció a l’Associació
Espanyola contra el Càncer s’estableix aquest conveni que es regirà pels següents

PACTES
Primer. Objecte del conveni
L’objecte del present conveni és regular la subvenció nominativa prevista en el pressupost
municipal de l’ajuntament de Sant Celoni d’enguany a la Junta Provincial de Barcelona de
l’Associació Espanyola contra el Càncer per a al desenvolupament de projectes i activitats a
desenvolupar durant l’any 2021.
Segon. Obligacions de l’Ajuntament de Sant Celoni
2.1.- L’Ajuntament atorga a l’Aecc una subvenció total de 1.200 €. imputables a l’aplicació 04
311F0 48903, del pressupost municipal per destinar a projectes i activitats durant l’any 2021.
2.2.- L’Ajuntament donarà suport en la difusió de la pròpia associació i de les activitats que
realitza mitjançant el butlletí L’Informatiu, web i ràdio municipals.
Tercer. Obligacions de l’Aecc
3.1.- Desenvolupament del projectes i activitats següents:
3.1.1.- Suport emocional a través del seu servei d’ajuda psicològica gratuïta i universal, a tot
malalt i/o familiar que ho necessiti.
3.1.2.- Col·laboració en el desenvolupament del servei de treball social que ofereix l’entitat a
l’Hospital de Sant Celoni.
3.1.3.- Col·laboració amb campanyes i activitats de divulgació, sensibilització i prevenció del
càncer en totes les seves modalitats possibles conegudes.
3.1.4.- Organització de campanyes de recollida de fons econòmics destinats a satisfer les
necessitats dels malalts oncològics i llurs famílies i a la investigació.
3.1.5.- Organització i difusió de xerrades informatives a la població sobre temes relacionats
amb el càncer i la salut.
3.2.- Assistència a reunions amb els responsables tècnics de l’àmbit de Comunitat per fer una
avaluació de la col·laboració i establir, si s’escau, les directrius futures a través d’un protocol de
funcionament.
Quart. Condicions
4.1. La subvenció prevista es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les finalitats objecte del conveni. Atesa la naturalesa dels projectes que inclou
el conveni es podran justificar les actuacions i les despeses, amb la memòria d’accions i amb
factures i/o nòmines i documents de liquidació de cotitzacions a la Seguretat social,
realitzades i emeses respectivament, des de l’1 de gener de 2021 fins a la finalització de la
durada del conveni.
4.2. S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part de la
beneficiària.
4.3. El pagament de la subvenció es realitzarà en dos terminis: el primer 75 % una vegada signat
el present conveni; el 25% restant, quan l’entitat presenti, dins el termini establert, la
documentació corresponent a la justificació preceptiva.
4.4. L’Aecc haurà de justificar la realització dels projectes, com a màxim el primer semestre de
2022.
4.5. L’Aecc s’obliga a executar els projectes subvencionats, de conformitat amb els principis de

bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com la seva justificació, en especial
per que fa als següents aspectes:
a) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la
Intervenció general de l’Ajuntament, i aportar tota la informació que els sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció
atorgada.
b) Per a la justificació del compliment del conveni, haurà de presentar, degudament
justificada, la memòria dels projectes i els annexes corresponents. És imprescindible
acreditar la despesa presentant factures originals o còpies compulsades, des de l’1
de gener de 2021 fins a la finalització de la durada del conveni.
No seran admesos tiquets, ni rebuts, ni tampoc factures de persones físiques o
jurídiques on els membres de la Junta de l’Entitat actuïn com a administradors o
propietaris. La documentació presentada serà informada per l’Àrea de Serveis a les
Persones- Àmbit de Comunitat, com a requisit necessari per acreditar la validesa de
la mateixa com a justificant de la subvenció estipulada.
c) D’acord amb allò establert a les bases d’execució del pressupost de la Corporació
per a 2021, és requisit imprescindible per assolir ser beneficiària l’any 2021 d’una
subvenció de l’Ajuntament de Sant Celoni, acompanyar la justificació de la subvenció
atorgada l’any 2020 amb certificació de l’aprovació de la liquidació del pressupost de
l’exercici de l’entitat per l’òrgan competent. Sense aquesta certificació, en la quan
han de figurar totes les despeses i ingressos obtinguts per l’entitat durant l’exercici,
no es tramitarà l’expedient de conveni de subvenció per a l’any 2021.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, per un període
no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de
les justificacions.
e) Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte o de l’activitat,
en tota la documentació impresa en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals,
emprant model normalitzat que es facilitarà o bé amb la llegenda “Amb el suport de
l’Ajuntament de Sant Celoni” i el logotip de l’Ajuntament.
f)

Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en
base a allò establert a la Llei 19/2013.

g) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública que no s’hagi
declarat amb la sol·licitud.
4.6. Donar compliment a qualsevol altre requisit establert a la normativa reguladora vigent, així
com a allò determinat a les bases d’execució del pressupost de la Corporació per a 2021.
Cinquè. Mecanismes de seguiment, vigilància i control
D’acord amb el que disposa l’article 49 f) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, per a la materialització, seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i
dels compromisos adquirits pels signants, així com per resoldre els problemes d’interpretació i
compliment que es puguin plantejar respecte del mateix, es constitueix una comissió de
seguiment formada per dos membres, un en representació de l’ajuntament de Sant Celoni i l’altre
en representació de l’Aecc.
El funcionament d’aquesta comissió es regirà per les normes contingudes en els articles 15 i
següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

La comissió es reunirà com a mínim una vegada dins del tercer trimestre de 2021 per fer una
avaluació de la col·laboració i establir, si s’escau, les directrius futures.
Sisè. Conseqüències aplicables en cas d’incompliment de les obligacions
L’Aecc haurà de reintegrar, totalment o parcialment l’import percebut en els supòsits previstos
als articles 36 i 37 de la Llei 38/2003 de subvencions i 20 a 24 de l’Ordenança municipal de
subvencions.
Setè. Durada del conveni
La durada d’aquest conveni s’estén des de l’1 gener al 31 de desembre de 2021, sens perjudici
de la posterior justificació de l’aplicació dels fons. No obstant, tal com s’indica a la condició
primera del pacte quart, atesa la naturalesa dels projectes que inclou, Aecc podrà justificar les
actuacions i les despeses, amb la memòria d’accions i amb factures i/o nòmines i documents de
liquidació de cotitzacions a la Seguretat social, realitzades i emeses respectivament, des de l’1
de gener de 2021 fins a la finalització de la durada del conveni.
Vuitè. Règim de modificació del conveni.
L’eventual modificació del contingut del conveni requerirà acord unànime de les parts.
Novè. Causes i formes d’extinció del conveni
El present conveni s’extingirà per l’expiració del temps de vigència i, a més a més, en els supòsits
següents:
a) Per acord unànime de les parts.
b) Per finalització de les accions previstes.
c) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos establerts en aquest conveni.
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les accions previstes en aquest conveni.
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni
f) Per causes generals establertes en la legislació general.
La part que proposi resoldre el present conveni ho ha de comunicar a l’altra part per escrit amb
dos mesos d’antelació. Aquest procés l’ha de controlar la comissió de seguiment, vigilància i
control, havent de garantir la correcta finalització de les accions pendents d’execució, d’acord
amb l’article 52.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
En cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni, s’ha d’estar al que
estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, sense
perjudici del que estableix el pacte sisè del present conveni.
Desè.- Protecció de dades de caràcter personal
Les parts es comprometen a complir les prescripcions de protecció de dades personals que
segons el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu del consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals
i a la lliure circulació d’aquestes dades i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, o norma que la substitueixi, així com
la resta de disposicions reguladores de la matèria que resultin d’aplicació.
Si per a l’execució del que preveu el conveni, les parts han d’accedir o tenir accés a les dades
personals de què és responsable l’altra part es comprometen a tractar les dades personals
referides amb estricte compliment del deure de confidencialitat i a utilitzar-les exclusivament en
els termes i a fi de donar compliment al que preveu el present conveni.

Onzè.- Naturalesa del conveni i legislació aplicable
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa.
En allò no previst en aquest conveni serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol i,
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sant Celoni.
Les qüestions litigioses que sorgeixen en aplicació del present conveni seran resoltes en via
administrativa per l’òrgan competent i, si escau, davant la jurisdicció contenciós-administrativa.
2. Atorgar a la Junta Provincial de Barcelona de l’Associació Espanyola Contra el Càncer amb
NIF G28197564 la subvenció nominativa prevista al pressupost municipal de 2021, per un
total 1.200,00 €.
3. Autoritzar i disposar un total de 1.200,00 € de subvenció prevista en el conveni indicat,
imputables a la partida 04 311F0 48903 (transferències corrents a famílies i entitats sense
afany de lucre), del pressupost municipal 2021, en el benentès de fiscalització favorable per
la Intervenció o en l’aplicació que aquesta proposi en el seu lloc.
4. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de la bestreta a la Junta Provincial de Barcelona
de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, per la quantitat de 900 € corresponents al 75%
del total de 1.200 € de subvenció prevista, tant bon punt es produeixi la signatura del conveni
i el 25% restant, quan presenti -dins els terminis establerts- la documentació justificativa
preceptiva.
5. Notificar a la Junta Provincial de Barcelona de l’Associació Espanyola Contra el Càncer, els
acords precedents per al seu coneixement i als efectes oportuns.
6. 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, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
(article 14).
5. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT
CELONI I L’ESCOLA BRESSOL ASSOCIACIÓ EDUCATIVA AURÓ – ESCOLA PASCUAL
– EN L’ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS QUE HAN D’ORDENAR LA RESERVA DE
DEU PLACES ESCOLARS DE 0-3 ANYS, PER A INFANTS AMB NECESSITATS
EDUCATIVES ESPECÍFIQUES PER AL CURS 2021-2022 (EXPEDIENT NÚM. 2021/4903).
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i col·laboració entre l’Ajuntament i
l’Associació Educativa Auró – Escola Pascual, per a l’establiment de les condicions que han
d’ordenar la reserva de deu places escolars de 0–3 anys per a infants amb necessitats
educatives específiques per al curs 2021-2022.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I LA LLAR
D’INFANTS ASSOCIACIÓ EDUCATIVA AURÓ -ESCOLA PASCUAL- PER A L’ESTABLIMENT
DE LES CONDICIONS QUE HAN D’ORDENAR LA RESERVA DE TRES PLACES ESCOLARS
DE 0–3 ANYS PER A INFANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES PER AL
CURS 2021–2022.
R E U N I T S
D’una part, l’Il·lustríssim Sr. X, de qui s’ometen les circumstàncies personals perquè actua com
a alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni, (en endavant l’Ajuntament) NIF número P-0820100-F i

domicili a Plaça de la Vila, 1 de 08470 Sant Celoni, en nom i representació de dita corporació, en
ús de les facultats de l’art. 21 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local i 53 del D.
Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
especialment facultat per aquest acte per acord de la Junta de Govern Local de data de la
signatura electrònica, assistit del Secretari municipal, que dóna fe de l’acte.
I d’altre part, la senyora X, major d’edat, amb domicili professional a Sant Celoni, carrer
Vallgorguina número 2, 08470 Sant Celoni i DNI número X, que obra en nom i representació de
l’Associació Educativa Auró-Escola Pascual, amb el mateix domicili i NIF número G-65145583,
en qualitat d’apoderada de la mateixa, en ús de les facultats relacionades a l’article 21 dels
estatuts de l’Associació Educativa Auró inscrita a la Secció 1a del Registre d’Associacions de la
Generalitat de Catalunya, amb el número d’inscripció 39496 i data de la Resolució 28.05.2009 i
que assegura vigent.
Les parts es reconeixen capacitat i representació legal suficient per a la formalització del present
conveni i, als efectes esmentats,
E X P O S E N
I.

Que l’article 66.3.o) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu, com a competència pròpia
dels municipis, la de participar en la programació de l’ensenyament i cooperar amb
l’administració educativa, i l’art. 71 del mateix text normatiu, faculta els municipis a exercir
activitats complementàries de les pròpies d’altres Administracions públiques, en matèries,
entre d’altres, d’educació, joventut i ocupació.

II.

Que d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, l’educació infantil és
una etapa educativa que atén infants des del seu naixement fins al sis anys d’edat, té
caràcter voluntari i s’ordena en dos cicles. El primer cicle d’educació infantil comprèn fins
als tres anys d’edat.

III.

Que la importància de l’adequat desenvolupament de les capacitats de l’infant durant els
seus primers anys de vida en relació amb el seu procés d’aprenentatge és un fet
contrastat per la psicologia evolutiva i educativa. És així que en l’educació infantil de
primer cicle el desenvolupament inicial de les capacitats que caracteritzen l’evolució
física, afectiva, intel·lectual i social de la persona té una gran importància. És un cicle,
per tant, que permet prevenir o compensar a temps algunes de les situacions que
s’originen en les desigualtats socials, econòmiques i culturals de les famílies i en les
condicions de discapacitat dels infants, que, amb posterioritat, poden obstaculitzar el
desenvolupament dels processos d’aprenentatge de l’alumne o l’assoliment d’un adequat
rendiment escolar.

IV.

Atès que el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió
de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, en el seu article
18, estipula que es considera alumnat amb necessitats educatives específiques, a l’efecte
de la seva admissió en els centre, el que per raons socioeconòmiques o socioculturals
requereixi una atenció educativa específica, el de nova incorporació al sistema educatiu,
en el cas que per la seva competència lingüística o pel seu nivell de coneixements bàsics
requereixi una atenció educativa específica, i aquell que té necessitats educatives
especials, és a dir, l’alumnat afectat per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials,
o que manifesta trastorns greus de la personalitat o de conducta, o malalties
degeneratives greus.

V.

Atès que el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió
de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, en el seu article
19, estipula que la integració de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, i,

consegüentment, la cohesió social, s’afavoreixen mitjançant l’escolarització equilibrada
d’aquest alumnat.
VI.

Atès que el Pla per a la llengua i la cohesió social del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya estipula en el seu annex 3 que una de les línies d’intervenció,
entre d’altres, per promoure la cohesió social, l’èxit educatiu de tot l’alumnat i la llengua
catalana com a llengua vehicular; és afavorir una escolarització òptima i equilibrada de
tots els infants mitjançant la incorporació als centres educatius de tot l’alumnat, la
distribució equilibrada de l’alumnat, la prevenció i tractament de l’absentisme escolar i la
prevenció de qualsevol tipus de discriminació en l’escolarització (gènere, cultura,
condició...).

VII.

Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni i el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya van signar conveni de col·laboració en matèria de Pla Educatiu d’Entorn, amb
data 22 de febrer de 2006. Aquest conveni es prorroga cada dos anys mitjantçant
addenda.

VIII.

Atès que per al curs 2021–2022 el municipi de Sant Celoni disposarà de 2 escoles
bressols autoritzades, una pública i una privada.

IX.

Atès que l’escola bressol privada Associació Educativa Auró-Escola Pascual forma part
del Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni i està interessada en col·laborar amb
l’Ajuntament de Sant Celoni per fomentar la cohesió social.

X.

Atès que una de les mesures per promoure la cohesió social, l’èxit educatiu i la llengua
catalana com a llengua vehicular és afavorir una escolarització òptima i equilibrada de
l’alumnat des de la 1a infància.

XI.

Atès que l’Associació Educativa Auró-Escola Pascual està disposada a acollir tres infants
amb necessitats educatives específiques que per raons socioeconòmiques o
socioculturals requereixin una atenció educativa específica, que designi l’Ajuntament de
Sant Celoni, prèvia valoració d’una Comissió 0-3 integrada per tècnics dels àmbits
municipals de Comunitat i Educació.

XII.

Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni vol col·laborar amb l’Associació Educativa AuróEscola Pascual amb la quota mensual d’aquestes places.
Per tot l’exposat, les parts signants formalitzen el present document d’acord amb les
següents

C L À U S U L E S
PRIMERA: L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre l’Ajuntament
de Sant Celoni i l’Associació Educativa Auró-Escola Pascual per a l’establiment de les condicions
que han d’ordenar la reserva de tres places escolars de 0–3 anys per a infants amb necessitats
educatives específiques per al curs 2021–2022.
SEGONA: L’Associació Educativa Auró-Escola Pascual es compromet a reservar tres places
escolars de 0–3 anys, pel curs 2021–2022, per a infants amb necessitats educatives específiques
que per raons socioeconòmiques o socioculturals requereixin una atenció educativa específica,
per els alumnes que designi l’Ajuntament, apreciada per la Comissió 0-3 integrada per tècnics
dels àmbits municipals de Comunitat i Educació.
TERCERA: Per al correcte compliment de les condicions previstes en aquest conveni, l’Àrea de
Serveis a les persones de l’Ajuntament de Sant Celoni n’efectuarà el seguiment; tant amb la
família com amb la direcció de l’Associació Educativa Auró-Escola Pascual per tal de garantir el

correcte aprofitament de les places reservades. Així mateix, es podran fer suggeriments i
supervisar el desenvolupament i les necessitats de l’infant.
QUARTA: Tant l’Ajuntament de Sant Celoni com l’ Associació Educativa Auró-Escola Pascual
es comprometen a aplicar criteris de sostenibilitat i de respecte amb el medi ambient en el
desenvolupament de les activitats amb els infants, així com en tots els paràmetres derivats de la
seva aplicació.
CINQUENA: Tant l’Ajuntament de Sant Celoni com l’Associació Associació Educativa AuróEscola Pascual es comprometen a desenvolupar les activitats, i tots aquells aspectes que hi
tinguin relació, en llengua catalana, per la qual cosa l’Ajuntament de Sant Celoni posa a
disposició de l’entitat els serveis municipals d’assessorament lingüístic i, si s’escau, els serveis
del Consorci de Normalització Lingüística de Sant Celoni, per al desenvolupament de l’activitat
objecte del present conveni.
SISENA: L’Ajuntament de Sant Celoni ingressarà a l’Associació Educativa Auró-Escola Pascual
els imports de les subvencions atorgades amb un import màxim de 10.320,00 € (11 mensualitats
de 290,00 € de setembre de 2021 a juliol de 2022 i el preu de la matrícula de 250,00 €, per a
cada plaça reservada) que suposen el 100 % de les despeses derivades de l’anterior compromís.

Matrícula
Setembre
a
desembre 2021
Gener 2022 a
juliol
Preu
unitarimatrícula

750

250

Preu
Nombre
participant/mes participants

Nombre de
mesos

TOTAL

290

3

4

4.230,00 €

290

3

7

6.090,00 €
10.320,00 €

L’import màxim del pressupost municipal corresponent als ajuts per la reserva de 3 places per
infants de necessitats educatives específiques del 1r cicle d’educació infantil, per al curs 20212022 a l'Associació Educativa Auró-Escola Pascual, és de deu mil tres-cents vint euros
(10.320,00 €). Dels quals quatre mil dos-cents trenta euros (4.230,00 €) corresponen al
pressupost municipal per a l’any 2021 i sis mil nouranta euros (6.090,00 €) al pressupost
municipal de l’any 2022, subjecte a la seva consignació pressupostària, ambdós amb càrrec a la
partida pressupostària Ajuts socials 04 231D0 480 Atencions benèfiques i assistencials.
Així mateix es compromet a transferir a l'escola les quotes corresponents a les places reservades
prèvia acreditació per part de l'Àrea de Serveis a les Persones de l'efectiva utilització de les
places en els termes establerts en el present conveni. A tal efecte, l'Àrea de Serveis a les
Persones ha d'emetre informe de conformitat amb l'ajuda social als infants que utilitzin el servei.
SETENA: Pel que fa al règim de pagament del present conveni, és requisit indispensable la
presentació de la factura corresponent a les places subvencionades. El pagament, que
s’efectuarà mitjançant transferència al compte corrent que indiqui l’escola, es realitzarà de forma
posterior a la presentació de la factures justificatives de la despesa per part de l’Associació
Educativa Auró-Escola Pascual.
VUITENA: La vigència d’aquest conveni és per al curs escolar 2021-2022. Tanmateix podrà ser
objecte de pròrroga per a successius cursos acadèmics, per a la qual cosa per a cada anualitat
s’haurà d’elaborar el corresponent conveni.
NOVENA: Les parts poden modificar aquest document en qualsevol moment per mutu acord, o
resoldre’l amb caràcter anticipat si es produeix també el mutu acord de les parts.

Així mateix, qualsevol incompliment de les estipulacions del present conveni faculta a la part
perjudicada d’optar per exigir-ne el compliment o bé la resolució del conveni.
En cas de resolució anticipada, l’Ajuntament i la citada entitat designaran dos representants
cadascun, els quals duran a terme una anàlisi de les tasques realitzades fins a la data i del grau
d’assoliment dels objectius previstos amb la realització de l’activitat objecte del present conveni,
i en faran una valoració econòmica tenint en compte el total a aportar per l’Ajuntament de Sant
Celoni d’acord amb la clàusula tercera i sisena; quan la resolució es produeixi per causa
imputable a l’Associació Educativa Auró-Escola Pascual, aquesta quantitat es minorarà amb els
imports corresponents al danys i perjudicis que aquest incompliment hagi originat a l’Ajuntament
de Sant Celoni.
En aquests supòsits, es procedirà a la liquidació de les quantitats en funció del que s’hagi abonat
conforme a la clàusula sisena.
DESENA: El present conveni té naturalesa administrativa. En cas de conflicte entre les parts en
la interpretació i l’execució de les disposicions d’aquest conveni, les parts signants es
comprometen a debatre i intentar resoldre els conflictes a través de la comissió prevista en la
clàusula novena del present; a manca d’acord en la comissió, les parts es sotmeten
expressament als jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa.
2. Autoritzar la despesa de 4.230,00 € en l'aplicació pressupostària 04 231DO 480
(Atencions benèfiques i assistencials) del pressupost del 2021 en el ben entès de
fiscalització favorable per la Intervenció; o en l'aplicació que aquesta proposi en el
seu lloc, segons el detall següent:

Nombre
de
TOTAL
mesos
3. Supeditar
Setembrel’aprovació
a de la despesa de 6.090,00 € en l'aplicació pressupostària 04
750
290
3
4de crèdit
4.230,00
231DO
480
(Atencions
benèfiques i assistencials)
a l’existència
en el€
desembre 2021
pressupost del 2022 en el ben entès de fiscalització favorable per la Intervenció; o en
Preu
unitaril'aplicació que aquesta proposi
250 en el seu lloc, segons el detall següent:
matrícula
Matrícula

Preu
Nombre
participant/mes participants

Preu
participant/mes
Gener 2022 a juliol
290

Nombre
participants
3

Nombre de
mesos
7

TOTAL
6.090,00 €

4. Notificar a l’Associació Educativa Auró–Escola Pascual, els acords precedents per al seu
coneixement i als efectes oportuns.
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, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern (article 14).

6. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS
SIGNANTS, PER APLICAR, DESENVOLUPAR I SOSTENIR EL PLA DE PREVENCIÓ DE LES
ADDICCIONS – EL TRITÓ DEL BAIX MONTSENY (EN ENDAVANT EL TRITÓ) PEL PERÍODE
2021-2024.
1. Aprovar el conveni de col.laboració entre els 16 Ajuntaments del baix Montseny, el qual
literalment diu:
CONVENI INTERADMINISTRATIU PER A L’IMPULS I SOSTENIMENT DEL PLA DE
PREVENCIÓ DE LES ADDICCIONS – EL TRITÓ DEL BAIX MONTSENY, PEL PERÍODE 20212024.
REUNITS:
El Sr. alcalde president de l’Ajuntament de Breda, assistit del secretari municipal.
La Sra. alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Campins, assistida de la secretària
municipal.
El Sr. alcalde president de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús assistit del secretari municipal.
El Sr. alcalde president de l’Ajuntament de Fogars de Montclús assistit de la secretària
municipal.
El Sr. alcalde president de l’Ajuntament de Gualba, assistit de la secretaria municipal .
El Sr. alcalde president de l’Ajuntament d´Hostalric, assistir de la secretària municipal.
El Sr. alcalde president de l’Ajuntament de Llinars del Vallès assistit de la secretària municipal.
El Sr. alcalde president de l’Ajuntament de Montseny , assistit de la secretària municipal.
El Sr. alcalde president de l’Ajuntament de Riells i Viabrea, assistit de la secretària municipal.
El Sr. alcalde president de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, assistit de la secretària
municipal.
El Sr. alcalde president de l’Ajuntament de Sant Celoni, assistit del secretari de la Corporació.
El Sr. alcalde president de l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, assistit del secretari
municipal.
La Sra. alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, assistida de la
secretaria accidental municipal.
El Sr. alcalde president de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, assistit del secretari
municipal.
El Sr. alcalde president de l’Ajuntament de Vallgorguina, assistit de la secretària municipal .
El Sr. alcalde president de l’Ajuntament de Vilalba Sasserra, assistit del secretari municipal.
Les alcaldesses i alcaldes, actuen en nom i representació dels ajuntaments respectius d’acord
amb l’article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i

53.1u) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar el present conveni
de col·laboració i
MANIFESTEN
I.- L’any 1999 es van iniciar les actuacions per a la prevenció de les drogodependències al
Baix Montseny. Amb l’objecte de donar continuïtat de manera més organitzada a les accions
preventives, es va redactar el Pla de prevenció de les drogodependències del Baix Montseny.
II.- L’any 2004 es va formalitzar un primer conveni intermunicipal per al període 2005-2008
del Pla de prevenció de les addicions, prenent el nom singular de El Tritó del Baix Montseny.
III.- Posteriorment es van formalitzar tres nous convenis quadriennals, per als períodes 20092012, 2013-2016 i 2017-2020, amb un abast supramunicipal de setze municipis, en concret,
Breda, Campins, Cànoves i Samalús, Fogars de Montclús, Gualba, Hostalric, Llinars del
Vallès, Montseny, Riells i Viabrea, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de
Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilalba
Sasserra.
IV.- Diputació de Barcelona en decret de 29.06.2020 va aprovar l’atorgament d’una subvenció
per concessió directa a l’Ajuntament de Sant Celoni, per un import de 20.600€ destinada a
donar suport al projecte El Tritó del Baix Montseny, pla integral sobre addiccions. Aquesta
subvenció ha estat atorgada de forma repetida els darrers anys.
V.- Per a l’any 2021 l’ajuntament de Sant Celoni ha sol·licitat li siguin concedides dues
subvencions per donar suport al referit projecte:
a) Amb data 18/03/21 ha sol·licitat a la Diputació de Girona una subvenció per import de
4.107€.
b) Amb data 1/04/21 ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona l’atorgament de la subvenció
per concessió directa de 20.600€.
VI.- Els resultats de les activitats de prevenció, suport al tractament i d’inserció que s’han
desenvolupat durant aquests anys en el marc del Pla de prevenció de les addicions,- El Tritó
del Baix Montseny han estat considerats satisfactoris per a la prevenció i l’atenció de les
addiccions, esdevenint un punt de referència supramunicipal, pel que d’acord amb l’exposat,
les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció a les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte del conveni i obligacions de les parts signatàries
L’objecte d’aquest conveni es regular la col·laboració entre els ajuntaments signants per
aplicar, desenvolupar i sostenir el Pla de prevenció de les addicions - El Tritó del Baix
Montseny (en endavant El Tritó) pel període 2021-2024, d’acord amb la competència
establerta a l’article 66.3.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
L’objecte del conveni és regular la cooperació entre totes les parts per a l’assoliment
d’objectius comuns i millores en l’aplicació de projectes de prevenció i reducció de danys

associats a l’ Àrea de Comunitat i que donen cobertura amb els seus tallers i campanyes a
totes les escoles del Baix Montseny entre d’altres.
El sosteniment econòmic de El Tritó serà assumit proporcionalment per tots els ajuntaments,
per bé que tot ingrés que es rebi d’altres administracions, entitats o persones, es deduirà en
la seva totalitat del cost total anual i minorarà l’aportació dels signants d’aquest conveni.
Cada any, i al llarg de la durada del Conveni, el consell polític aprovarà el pressupost de l’any
en curs.
La proporció de participació es determinarà en base al nombre d’habitants de cada municipi
referida a l’INE disponible per a cada exercici.
Cada ajuntament consignarà al respectiu pressupost municipal la dotació que li correspongui
per garantir atendre la liquidació que es formularà durant el primer trimestre de cada exercici
vençut.
Segona.- Estructura organitzativa
L’estructura organitzativa per a l’aplicació de El Tritó és la següent:
1.Consell Polític:
Format pels alcaldes i alcaldesses dels ajuntaments signants, que podran delegar en altres
regidores o regidors. Serà presidit per l’alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni i es farà una
reunió anual.
Les funcions d’aquest òrgan són:
•
•
•
•

Consensuar l’evolució del plantejament del pla, formulant directrius, prioritzant
necessitats, etc.
Aprovar el pressupost, les memòries i els plans anuals.
Establir les línies de col·laboració amb entitats i administracions.
Considerar les adhesions d’altres municipis que puguin formular-se.

2. Consell tècnic:

Format per personal tècnic designats per cadascun dels municipis signants.
Aquest consell es reuneix bimensualment i també a petició de qualsevol de les parts.
Les funcions d’aquest òrgan són:
•
•
•

Proposar les línies d’actuació i de treball per a la seva derivació al Consell
Polític.
Definir les memòries i els plans de treball anuals.
Col·laborar, quan s’escaigui, en les activitats que es desenvolupin en el municipi
en aplicació i desenvolupament del Tritó i/o en actuacions supramunicipals
relacionades amb el Pla.

3. Coordinació tècnica:

A càrrec d’una educadora social de la plantilla municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni,
adscrita específicament a jornada completa al Tritó.
Les funcions de la coordinació tècnica són:

•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinar el Consell tècnic.
Redactar la documentació derivada del desplegament del Tritó (plans,
memòries,informes, subvencions, etc.).
Redactar les memòries i els plans de treball anuals.
Coordinar i implementar efectivament les accions del Pla.
Coordinar-se amb altres operadores externes per a la millora i la innovació.
Atenció directa a persones usuàries.
Realització de tallers preventius i formació en drogodependències.
Assessorar professionals concernides en la prevenció (serveis socials, salut,
joventut, ensenyament, etc )

4. Gestió tècnica:
A càrrec de la direcció de l’Àmbit de Comunitat de l’Ajuntament de Sant Celoni.
Les funcions de la gestió tècnica són:
•
•
•
•

Gestionar l’administració del Pla
Gestionar el pressupost del Pla
Gestionar els successius convenis
Col·laborar amb la coordinació tècnica en tot allò que permeti un millor
desenvolupament del Pla.

Tercera.- Sèu i recursos materials
El Tritó del Baix Montseny té la sèu a la l’àmbit de Comunitat de l’Ajuntament de Sant Celoni,
que compta amb els recursos materials següents per a facilitar el funcionament del Pla:
- Despatx per a la coordinadora tècnica
- Equip informàtic
- Espais de reunió i/o atenció a persones usuàries.
- Telèfon
- Material fungible d’oficina

Quarta.- Ens de gestió
L’ajuntament de Sant Celoni serà l’ encarregat de percebre els ingressos i gestionar les
despeses que es rebin d’ altres administracions.
Posteriorment, al final de l’ exercici liquidarà les despeses de la forma que s´estableixi en el
present conveni.
Cinquena.- Pressupost
La previsió de pressupost de El Tritó per a l’exercici 2021 és el següent:
Previsió Despeses 2021

euros

Coordinació tècnica

45.747,56

Activitats i materials

33.200,00

TOTAL despeses

78.947,56

Previsió Ingressos 2021

euros

Subvenció de la Diputació de Barcelona 2021(*)

20.600,00

Aportacions dels ajuntaments 2021

58.347,56

TOTAL ingressos

78.947,56

(*) Subvenció pendent d’atorgament.
Aquesta previsió econòmica és una estimació i s’adequarà als costos i ingressos reals finals.
Sisena.- Finançament
El sosteniment econòmic de El Tritó serà assumit proporcionalment per tots els ajuntaments,
segons el nombre d’habitants de cada municipi. La proporció de participació de cada municipi
es determinarà en base al seu nombre d’habitants referit a l’INE disponible per a cada exercici.
Per a l’any 2021 el percentatge assignat a cada municipi és el següent:

Ajuntament

Breda
Riells i Viabrea
Hostalric
Campins
Cànoves i Samalús
Fogars de Montclús
Gualba
Llinars del Vallés
Montseny
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Celoni
Sant Esteve de Palautordera
Santa Maria de Palautordera
Sant Pere de Vilamajor

Nombre
d'habitants
totals
conveni

Nombre
d'habitants
Barcelona

Percentatge Cost final
participació municipi
per municipi (*)

3762

0

5,12%

4.045,34 €

4153

0

5,66%

4.465,79 €

4291

0

5,84%

4.614,18 €

541

541

0,74%

399,68 €

3156

3156

4,30%

2.331,59 €

475

475

0,65%

350,92 €

1548

1548

2,11%

1.143,63 €

10018

10018

13,65%

7.401,11 €

351

351

0,48%

259,31 €

6208

6208

8,46%

18136

18136

24,70%

4.586,35 €
13.398,53
€

2864

2864

3,90%

2.115,87 €

9630

9630

13,12%

7.114,46 €

4544

4544

6,19%

3.357,02 €

Vallgorguina
Vilalba Sasserra

2988

2988

4,07%

2.207,48 €

753

753

1,03%

73418

61212

100,00%

556,30 €
58.347,56
€

(*) Els càlculs són realitzats amb les dades corresponents a l’exercici 2020, sense perjudici
de modificació amb la consulta prèvia a l’INE.
Tot ingrés que es rebi d’altres administracions, entitats o persones, es deduirà en la seva
totalitat del cost total anual i minorarà l’aportació dels signants d’aquest conveni.
Amb la signatura d´aquest conveni, els ajuntaments es comprometen a consignar la seva
aportació principal corresponent d’ acord amb el quadre anterior.
Cada ajuntament consignarà al respectiu pressupost municipal la dotació que li correspongui
per garantir atendre la liquidació que es formularà durant el primer trimestre de cada exercici
vençut.
Setena.- Avançament pagaments i liquidació
Durant el primer trimestre de cada any, presentarà a la resta d’ajuntaments la liquidació
definitiva del pressupost de El Tritó referida a l’any anterior, amb la distribució d’aportacions
corresponents.
La resta d’ajuntament procediran, en el termini de trenta dies naturals a la recepció de la
comunicació en tal sentit, a efectuar l’ingrés a l’ajuntament de Sant Celoni de la quantitat
indicada a la liquidació.
Per als exercicis 2022, 2023 i 2024 es tindran en compte les dades del cens actualitzat i es
reflectirà en la liquidació de cada any, actualitzant les dades de l’ INE.
Les despeses corresponents als anys 2022, 2023 i 2024 seran consignades al pressupost per
aquestes anualitats.
Vuitena.- Adhesió
La vocació del Pla és assolir una important integració comunitària, i per això, a més de
l’estructura organitzativa bàsica indicada, el Consell polític podrà considerar la incorporació
d’agents públics i privats al desenvolupament del Pla, no previstos inicialment, en els
contextos que es considerin escaients.
Serà possible l’ampliació d’aquest conveni per adhesió d’altres municipis, mitjançant
aprovació d’addenda d’adhesió per part del nou municipi amb l’acceptació del Consell polític.
La incorporació de nous municipis comportarà la revisió de les aportacions proporcionals.
Novena.- Vigència
Aquest conveni tindrà vigència, amb efectes retroactius, des de l’1 de gener de 2021 fins el
31 de desembre de 2024, amb la signatura electrònica del document per totes les parts.
De forma prèvia, el conveni haurà de ser aprovat per l’òrgan competent de cada ajuntament
signant.

Desena.- Causes de resolució
D’acord amb l’article 51 de la Llei 40/2015, són causes de resolució
a) El transcurs del termini de vigència del conveni.
b) L’acord unànime de tots els signants.
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels
signants.
Onzena.- Modificació del conveni
La modificació del conveni, requerirà l’acord unànime de les parts.
Dotzena.- Comissió de seguiment
Es constitueix una comissió de seguiment integrada per un representant de cadascun dels
ajuntaments integrants.
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:
a) Efectuar un seguiment efectiu del grau de compliment dels objectius i dels compromisos
adquirits.
b) Resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni.
c) En cas de resolució anticipada del conveni, la comissió 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.
Tretzena.- 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 conveni amb caràcter a la seva submissió, si
s’escau, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
I com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.
2. Facultar al Sr. Alcalde per a la seva signatura.

3.Autoritzar un total de 33.200 € corresponent a les activitats previstes de la partida
pressupostària 04 231H0 22799, del pressupost del 2021 aprovat pel consistori.. A
l’expedient hi consten les RC realitzades per al 2021 següents, per un total de 33.200
euros:
-

RC 22021000569 per import de 606,92 euros
RC 22021000570 per import de 278,48 euros
RC 22021000571 Teatracció per import de 1.725 euros
RC 22021000572 per import de 1.960,20 euros
RC 22021000688 Activitats Tritó per import de 28.629,40 euros

Les despeses imputables a la coordinació tècnica corresponents al 2021 es troben
consignades en el pressupost del personal de l´Ajuntament de Sant Celoni, per un total
de 45.978,49 euros, en les partides següents:
- 04 231 H0 131 sou brut per import de 34.943,38 euros
- 04 231 H0 16000 Seguretat social per import de 11.035,11 euros
4.Notificar a tots els ajuntaments que configuren el Conveni els acords precedents per al
seu coneixement i als efectes oportuns.
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, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (article 14).
7.CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’ÚS PROVISIONAL AL CARRER ESTEVE MOGAS, NÚM.
32, DINS LA UASU-33 DE SANT CELONI. EXPEDIENT US PROV (2019-7029) .
1r.- Autoritzar a Materials Sagristà, SL llicència d’ús provisional en establiment industrial, destinat
a magatzem de productes de la construcció al carrer Esteve Mogas, núm. 32, inclòs dins la
UASU-33, d’aquest terme municipal, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient i de
conformitat amb els informes municipals i de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
emesos al respecte, pel que s’estableixen el compliment de les prescripcions següents:
•

Per a l’eficàcia de la llicència de l’ús provisional caldrà que el promotor presenti la
següent documentació:
a) La constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició de la
situació alterada al seu estat originari de 3.058,73€.
b) La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats siguin
també acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o
explotadors dels usos i les obres en virtut de contracte d’arrendament o qualsevol
altre negoci jurídic que els succeeixin, de conformitat amb el previst a l’article 69.3
RPLU.
c) Les condicions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres provisionals,
acceptades expressament pels destinataris, s’han de fer constar en el Registre de
la Propietat, de conformitat amb la legislació hipotecària. L’eficàcia de l’autorització
resta supeditada a aquesta constància registral.

•

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

2n.- Comunicar a la persona interessada que la Taxa per concessió de llicències urbanístiques
les aprovarà i notificarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en virtut
dels acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni en
dates 30 d'octubre i 27 de desembre de 2007.
3r.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi hagi
lloc.

8.CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE CANVI D’ÚS DE LOCAL A
HABITATGE I OBRES DE REFORMA PER MATERIALITZAR AQUEST CANVI D’ÚS AL
CARRER MONTSERRAT, NÚM. 51 BAIXOS DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-43/21
(2021/3346).
1r.- Concedir a Belcar Perruquers, SL llicència urbanística de canvi d’ús de local a habitatge al
carrer Montserrat, núm. 51 baixos, de Sant Celoni, d’acord amb la documentació i projecte tècnic
presentat, objecte de l’expedient OM-43/21.
2n.- Concedir a Belcar Perruquers, SL llicència municipal d’obres de reforma per materialitzar el
canvi d’ús de local a habitatge, al carrer Montserrat, núm. 51 baixos, 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 d’acabar en el termini de tres anys, a comptar a partir de l'endemà del dia en què
es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. 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 i
per una durada de la meitat dels terminis indicats. 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.
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, taxa d’ocupació i col·locació de senyals
precisos per evitar accidents es coordinarà amb l’àrea de seguretat ciutadana de la policia
local.
3. Cal complir allò establert a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació
quan a assegurances obligatòries de danys per part del promotor o propietari.
4. Aquesta llicència s’atorga sens perjudici del dret propietat i de tercers.
5. 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.
-

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

Document d’acceptació de residus per un gestor autoritzat amb indicació de la fiança
constituïda.
Nomenament del contractista que executarà l’obra.
Dipòsit urbanístic de 7,45 m x 100 €/m = 745,00 €

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
3r.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament.
4t.- 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.
5è.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi hagi
lloc.
9. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’BRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ DE 6 HABITATGES
UNIFAMILIARS APARELLATS AL CARRER MARINADA, NÚM. 33-43, DE SANT CELONI.
EXPEDIENT OM-58/21 (2021/4839).
1r.- Concedir a Gopeio, SL llicència municipal d’obres per construcció de 6 habitatges unifamiliars
aparellats al carrer Marinada, núm. 33-43 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 d’acabar en el termini de tres anys, a comptar a partir de l'endemà del dia en què
es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. 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 i
per una durada de la meitat dels terminis indicats. 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.
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, taxa d’ocupació i col·locació de senyals
precisos es coordinarà amb l’àrea de seguretat ciutadana de la policia local.
3. Cal complir allò establert a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació
quan a assegurances obligatòries de danys per part del promotor o propietari.
4. Aquesta llicència s’atorga sens perjudici del dret propietat i de tercers.
5. 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.
-

Condicions d’eficàcia de la llicència:

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

Document d’acceptació de residus per un gestor autoritzat amb la fiança constituïda.
Dipòsit urbanístic de 56,02 m x 100 €/m = 5.602,00 €
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.
10. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA DE CANVI D’US DE LOCAL A HABITATGE I OBRES DE
REFORMA PER MATERIALITZAR AQUEST CANVI D’US AL CARRER JAUME I, NÚM. 10
BAIXOS DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-49/21 (2021/4234).
1r.- Concedir llicència urbanística de canvi d’ús de local a habitatge al carrer Jaume I, núm. 10
baixos, de Sant Celoni, d’acord amb la documentació i projecte tècnic presentat, objecte de
l’expedient OM-49/21.
2n.- Concedir llicència municipal d’obres de reforma per materialitzar el canvi d’ús de local a
habitatge, al carrer Jaume I, núm. 10 baixos, 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 d’acabar en el termini de tres anys, a comptar a partir de l'endemà del dia en què
es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. 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 i
per una durada de la meitat dels terminis indicats. 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.
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, taxa d’ocupació i col·locació de senyals
precisos per evitar accidents es coordinarà amb l’àrea de seguretat ciutadana de la policia
local.
3. Cal complir allò establert a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació
quan a assegurances obligatòries de danys per part del promotor o propietari.

4. Aquesta llicència s’atorga sens perjudici del dret propietat i de tercers.
5. 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.
-

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

Projecte Executiu visat amb els documents indicats a l’Annex I del CTE amb la
declaració responsable del tècnic redactor de coincidència amb el projecte pel qual
s’atorga la llicència.
Dipòsit urbanístic de 12 m x 100 €/m = 1.200,00 €
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

3r.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament.
4t.- 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.
5è.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi hagi
lloc.
11. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE REFORMA DE 3 HABITATGES
EXISTENTS I LLICÈNCIA DE CANVI D’ÚS DE 3 LOCALS A 2 HABITATGES AIXÍ COM LES
OBRES DE REFORMA PER MATERIALITZAR AQUEST CANVI D’US ALS CARRERS
MONTNEGRE, NÚM. 1-3 I SANT ROC, NÚM. 25 DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-47/21
(2021/3460).
1r.- Concedir a Bomar 92 SL llicència urbanística de canvi d’ús de 3 locals a 2 habitatges als
carrers Montnegre, núm. 1-3 i Sant Roc, núm. 25, de Sant Celoni, d’acord amb la documentació
i projecte tècnic presentat, objecte de l’expedient OM-47/21.
2n.- Concedir a Bomar 92 SL llicència municipal d’obres de reforma de 3 habitatges existents i
reforma per materialitzar el canvi d’ús de 3 locals a 2 habitatges, als carrers Montnegre, núm. 13 i Sant Roc, núm. 25, 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 d’acabar en el termini de tres anys, a comptar a partir de l'endemà del dia en què
es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. 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 i
per una durada de la meitat dels terminis indicats. 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.
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, taxa d’ocupació i col·locació de senyals
precisos per evitar accidents es coordinarà amb l’àrea de seguretat ciutadana de la policia
local.
3. Cal complir allò establert a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació
quan a assegurances obligatòries de danys per part del promotor o propietari.
4. Aquesta llicència s’atorga sens perjudici del dret propietat i de tercers.
5. 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.
-

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

Projecte Executiu visat amb els documents indicats a l’Annex I del CTE amb la
declaració responsable del tècnic redactor de coincidència amb el projecte pel qual
s’atorga la llicència.
Document d’acceptació de residus per un gestor autoritzat amb indicació de la fiança
constituïda.
Dipòsit urbanístic de 35 m x 100 €/m = 3.500,00 €
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

3r.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament.
4t.- 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.
5è.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi hagi
lloc.
12. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE CANVI D’ÚS DE LOCAL A
HABITATGE I OBRES DE REFORMA PER MATERIALITZAR AQUEST CANVI D’ÚS AL
CARRER MAJOR, NÚM. 198 BAIXOS DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM 40-20 (2020/4680).
1r.- Concedir a Luniver, SL llicència urbanística de canvi d’ús de local a habitatge al carrer Major,
núm. 198 baixos, de Sant Celoni, d’acord amb la documentació i projecte tècnic presentat,
objecte de l’expedient OM-40/20.

2n.- Concedir a Luniver, SL llicència municipal d’obres de reforma per materialitzar el canvi d’ús
de local a habitatge, al carrer Major, núm. 198 baixos, 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 específiques, determinades a l’acord de la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural de Barcelona de data 16 de juny de 2021:
•

El Projecte de reforma i canvi d’ús al carrer Major 198, baixos, de Sant Celoni (Vallès
Oriental), s’haurà de realitzar seguint els criteris establerts a l’article 35.1 de la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

•

Totes les fases de l’obra que comportin remocions del sòl o del subsòl s’ hauran de
fer sota control arqueològic. La corresponent autorització administrativa d’intervenció
arqueològica s’estarà al que disposa el Decret 78/2002, de 5 de març, del reglament
de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic de Catalunya, DOGC 3594, de
13/03/2002.

Condicions d’eficàcia de la llicència:

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

•

Projecte d’execució visat pel col·legi professional corresponent.
Certificat emès pel redactor del projecte conforme el projecte d’execució coincideix
amb el projecte bàsic presentat.
Nomenament del contractista que executarà l’obra.
Estudi de gestió de residus.
Document d’acceptació dels residus per un gestor autoritzat amb indicació de la
fiança constituïda.
Dipòsit urbanístic per un import de 500€.
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.

3r.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament.
4t.- 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.
5è.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi hagi
lloc i a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona, en compliment del que
disposen els articles 34.5 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i 5.5
del Decret 276/2005, de 27 de desembre.
13. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE REFORMA I AMPLIACIÓ
D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT SITUAT A L’AVINGUDA VERGE DEL PUIG, NÚM. 34
DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-57/21 (2021/4824).
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat situat
a l’avinguda Verge del Puig, núm. 34 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 d’acabar en el termini de tres anys, a comptar a partir de l'endemà del dia en què
es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. 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 i
per una durada de la meitat dels terminis indicats. 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.
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, taxa d’ocupació i col·locació de senyals
precisos per evitar accidents es coordinarà amb l’àrea de seguretat ciutadana de la policia
local.
3. Cal complir allò establert a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació
quan a assegurances obligatòries de danys per part del promotor o propietari.
4. Aquesta llicència s’atorga sens perjudici del dret propietat i de tercers.
5. 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.
-

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

Visat del projecte executiu i de l’assumeix
Document d’acceptació de residus per un gestor autoritzat amb indicació de la fiança
constituïda.
Nomenament del contractista que executarà l’obra.
Dipòsit urbanístic de 15 m x 100 €/m = 1.500,00 €
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.
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari accidental, en
dono fe.

Alcalde

Secretari accidental

