
 

 

 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 19 DE MAIG DE 2022 
 

 
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.: JGL2022/11 
Caràcter: ordinària 
Data:  19 de maig de 2022 
Inici: 09:39 
Fi: 09:46  
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
Presidenta accidental:  Magalí Miracle Rigalós  ERC-AM 
 
Regidors/es:   Anaïs Medina Terradas  JuntsXCat 
    Ernest Vilà Pladevall  JuntsXCat  
    Mª Àngels Bordetas Delgado JuntsXCat (s’incorpora a les  
        09:40 hores coincidint amb el  
        Punt 3)  
     
S’excusen:   Raül Garcia Ramirez                 JuntsXCat 

Josep Mª Orra Pié  ERC-AM   
     
     
Secretari   Sergi Ribas Beltrán   
 
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 05.05.2022. 
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia  
 
2. Aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte amb Ibersys Seguridad y Salud SL per a la 
prestació del servei de prevenció aliè per a la protecció dels riscos laborals del personal 
municipal. 
 
3. Resolució del contracte administratiu que té subscrit l’Ajuntament de Sant Celoni amb 
l’empresa Multiserveis Nou Net SL per a l’execució de les obres “Fase 2 de les obres de reforma 
parcial del mercat municipal de Sant Celoni.” 
 
4. Rectificació del conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els 
Ajuntaments d'Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d'Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, 
Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Malgrat de Mar, Mataró, Palafolls, Pineda de Mar, St 
Andreu de Llavaneres, St Cebrià de Vallalta, St Celoni, St Iscle de Vallalta, St Pol de Mar, St 
Vicenç de Montalt, Sta Susanna, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra i l'Associació de 
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Propietaris del Montnegre i Corredor per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment 
de la gestió forestal estratègica.   
 
5. Aprovació inicial del projecte executiu de franges perimetrals de protecció d’incendis. 
 
6. Concessió de llicència d’obres majors de construcció de dues parets, als efectes de dividir 
l’habitatge situat al carrer Ramis, núm. 13 1r pis portes 1a i 2a de Sant Celoni, en dues entitats 
diferents. Expedient OM-24/22 (2022/2063). 
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern per delegació plenària (part pública) 
 
7. Aprovació, si escau, de l’expedient per a la contractació del servei de distribució de 
documentació i publicitat; el manteniment de cartelleres publicitàries i el servei de penjada i 
despenjada de pancartes, banderoles i domassos. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
La Presidenta accidental obre la sessió. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DE DATA 05.05.2022.  
 
L’alcaldessa accidental pregunta als membres de la Junta de Govern Local si han de formular 
alguna observació a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 05.05.2022. 
Al no formular-se cap reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.   
 
2. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE AMB IBERSYS SEGURIDAD Y 
SALUD SL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ PER A LA 
PROTECCIÓ DELS RISCOS LABORALS DEL PERSONAL MUNICIPAL. 
 
1. Prorrogar per un termini de 2 anys el contracte signat amb Ibersys Seguridad y Salud SL (abans 
Nor Prevención SL), amb CIF B-27222827, per la prestació del servei de prevenció aliè per a la 
protecció dels riscos laborals del personal municipal, tal com preveu la clàusula 3 del Plec de 
clàusules administratives particulars regulador del contracte. La pròrroga tindrà efectes des del 
dia 05.07.2022 fins al dia 04.07.2024. 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 12.555,96 € a favor d’Ibersys Seguridad y Salud SL, amb 
CIF B-27222827, per al pagament de la prestació corresponent al segon semestre d’enguany, 
amb càrrec a l’aplicació 01.920T0.22706 (Estudis i treballs tècnics) del pressupost municipal per 
a 2022, quedant supeditada l’autorització i disposició de la resta de la despesa (això és 25.111,92 
€ per a l’any 2023 i 12.555,96 € corresponent al primer semestre de 2024), a l’existència de crèdit 
a la mateixa aplicació del pressupost municipal d’ambdós exercicis pressupostaris. 
 
3. Notificar aquests acords a Ibersys Seguridad y Salud SL, per al seu coneixement, amb indicació 
dels recursos a què tingui dret, i comunicar-ho al Registre públic de contractes de Catalunya. 
 
3. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU QUE TÉ SUBSCRIT L’AJUNTAMENT 
DE SANT CELONI AMB L’EMPRESA MULTISERVEIS NOU NET SL PER A L’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES “FASE 2 DE LES OBRES DE REFORMA PARCIAL DEL MERCAT MUNICIPAL 
DE SANT CELONI.” 
              
1. Resoldre el contracte que té subscrit l’Ajuntament de Sant Celoni amb l’empresa 
MULTISERVEIS NOU NET SL, amb NIF B-66.963.711,  per a l’execució de les obres “Fase 2 de 
les obres de reforma parcial del mercat municipal de Sant Celoni”, per raó de concórrer el 
contractista en les causes de resolució previstes en l’article 211.1.f LCSP relatives a 
l’incompliment de l’obligació principal del contracte així com a l’incompliment de les restants 



 

 

obligacions essencials i en l’article 245.a LCSP relativa a la demora injustificada en la 
comprovació del replanteig. 
 
2. Ates que la prestació contractada no es va arribar a iniciar i que el tècnics municipals no ho 
han esmentat en el seu informe, no procedeix aprovar cap liquidació de les obres, sense perjudici 
de la reclamació, si s’escau, de danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar. 
 
3. Incautar la garantia definitiva dipositada a la tresoreria municipal pel contractista per l’import 
de 2.053,88 euros d’acord amb l’article 231.3 LCSP. 
 
4. Notificar el present acord al contractista, l’empresa MULTISERVEIS NOU NET SL amb la 
corresponent instrucció dels recursos que contra aquest poden interposar-se. 
 
4. RECTIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS AJUNTAMENTS D’ARENYS DE MAR, ARENYS DE 
MUNT, CALDES D’ESTRAC, CALELLA, CANET DE MAR, DOSRIUS, FOGARS DE LA 
SELVA, LLINARS DEL VALLÈS, MALGRAT DE MAR, MATARÓ, PALAFOLLS, PINEDA DE 
MAR, ST. ANDREU DE LLAVANERES, ST. CEBRIÀ DE VALLALTA, ST. CELONI, ST. ISCLE 
DE VALLALTA, ST. POL DE MAR, ST. VICENÇ DE MONTALT, STA. SUSANNA, TORDERA, 
VALLGORGUINA I VILALBA SASERRA I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL 
MONTEGRE I CORREDOR PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS MITJANÇANT 
EL FOMENT DE LA GESTIÓ FORESTAL MITJANÇANT EL FOMENT DE LA GESTIÓ 
FORESTAL ESTRATÈGICA.  
 
Primer. Rectificar, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’error material detectat per la Diputació de 
Barcelona del text conveni de col·laboració, aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
de Sant Celoni en sessió de 8.10.2020, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els 
Ajuntaments d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, 
Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Malgrat de Mar, Mataró, Palafolls, Pineda de Mar, Sant 
Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de 
Mar, Sant Vicenç de Montalt, Santa Susanna, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra i 
l’Associació de propietaris del Montnegre i del Corredor per a la prevenció d’incendis forestals 
mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica, en el sentit d’eliminar el nom d’Ajuntament 
d’Arenys de Mar en tot el text del conveni tal com figura a l’Annex 1 d’aquesta proposta. 
 
Segon. Facultar al Sr. Alcalde, per a la signatura de l’acord. 
 
ANNEX 1 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ELS 
AJUNTAMENTS D’ARENYS DE MUNT, CALDES D’ESTRAC, CALELLA, CANET DE MAR, 
DOSRIUS, FOGARS DE LA SELVA, LLINARS DEL VALLÈS, MALGRAT DE MAR, MATARÓ, 
PALAFOLLS, PINEDA DE MAR, SANT ANDREU DE LLAVANERES, SANT CEBRIÀ DE 
VALLALTA, SANT CELONI, SANT ISCLE DE VALLALTA, SANT POL DE MAR, SANT 
VICENÇ DE MONTALT, SANTA SUSANNA, TORDERA, VALLGORGUINA, VILALBA 
SASSERRA I L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL MONTNEGRE I DEL CORREDOR PER 
A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS  MITJANÇANT EL FOMENT DE LA GESTIÓ 
FORESTAL  
ESTRATÈGICA   
  
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN   
  
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president delegat de l'Àrea d'Infraestructures i 
Espais Naturals, l'Il·lm. Sr. X, facultat pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 



 

 

Barcelona, diferents del Ple, de data 16 de desembre de 2019 (publicat en el BOPB de 19 de 
desembre de 2019), assistit pel secretari delegat, el Sr. X, en virtut de les facultats conferides 
pel Decret de la Presidència núm. 2446/20, de data 13 de març de 2020 (publicat en el BOPB 
de 16 de març de 2020).  
  
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. X, assistit per 
la secretària de la Corporació, Sra.X.  
  
AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr.X, assistit 
per la secretària accidental de la Corporació, Sra. X. 
  
AJUNTAMENT DE CALELLA representat per I‘alcaldessa presidenta, Il·lma. Sra. X, assistida 
per la secretària de la Corporació, Sra. X.  
  
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR representat per I‘alcaldessa presidenta, Il·lma. Sra.X, 
assistida per la secretària accidental de la Corporació, Sra. X.  
  
AJUNTAMENT DE DOSRIUS representat per I‘alcaldessa presidenta, Il·lma. Sra. X, assistida 
pel secretari de la Corporació, Sr. X.  
  
AJUNTAMENT DE FOGARS DE LA SELVA representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. X, 
assistit per la secretària accidental de la Corporació, Sra. X.  
  
AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. X, 
assistit per la secretària de la Corporació, Sra. X.  
  
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR representat per I‘ alcaldessa presidenta, Il·lma. Sra. X, 
assistit pel secretari de la Corporació, Sr. X.  
  
AJUNTAMENT DE MATARÓ representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. X, assistit per la 
secretària de la Corporació, Sra. X.  
  
AJUNTAMENT DE PALAFOLLS representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. X, assistit per la 
secretària accidental de la Corporació, Sra. X.  
  
AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR representat per I’alcalde president, Il·lm. Sr. X, assistit pel 
secretari de la Corporació, Sr. X.  
  
AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES representat per I‘alcalde president, Il·lm. 
Sr. X, assistit pel secretari de la Corporació, Sr. X.  
  
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. 
X, assistit per la secretària de la Corporació, Sra. X.  
  
AJUNTAMENT DE SANT CELONI representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. X, assistit pel 
secretari de la Corporació, Sr. X.  
  
AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. X, 
assistit per la secretària de la Corporació, Sra. X.  
  
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. X, assistit 
per la secretària de la Corporació, Sra. X.  
  
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. 
X, assistit per la secretària de la Corporació, Sra. X.  
  



 

 

AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. X, assistit 
pel secretari de la Corporació, Sr. X.  
  
AJUNTAMENT DE TORDERA representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. X, assistit pel 
secretari accidental de la Corporació, Sr. X.  
  
AJUNTAMENT DE VALLGORGUINA representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. X, assistit per 
la secretària de la Corporació, Sra. X. 
  
AJUNTAMENT DE VILALBA SASSERRA representat per I‘alcalde president, Il·lm. Sr. X, assistit 
per la secretària de la Corporació, Sra. X.  
  
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL MONTNEGRE I DEL CORREDOR representada pel 
president, Sr. X.   
  
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
  

I. Els incendis forestals són una amenaça real i constant pel territori dels municipis de la 
Província de Barcelona, que causen anualment greus danys a persones, bens i al medi 
ambient.  

  

II. Els boscos mediterranis presenten, a gran part de la seva superfície, un estat 
d'abandonament i una manca de gestió forestal que els fa susceptibles a patir amb 
major intensitat els efectes de les pertorbacions naturals i el canvi climàtic.  

  

III. Aquesta realitat provoca que en bona mesura, a la superfície forestal de la província 
de Barcelona sigui necessari promoure, estimular i potenciar les activitats agràries, per 
tal de transformar de manera global el paisatge i prevenir els efectes de les 
pertorbacions naturals, millorar l'estat dels nostres boscos, la conservació de la 
biodiversitat i l’equilibri territorial.  

  

IV. Les Associacions de Propietaris Forestals són entitats privades amb personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i 
sense ànim de lucre, emparades en la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions, molt 
esteses i arrelades en el territori de la demarcació de Barcelona, i que tenen com a 
objectiu principal promoure la gestió forestal sostenible a les finques dels seus 
associats.    

  

V. Més del 80 % dels terrenys forestals de la demarcació de Barcelona estan en mans de 
propietaris privats, amb un greu problema d’atomització i una creixent desvinculació 
de l’activitat primària. En aquest context, les Associacions de Propietaris Forestals 
tenen un paper fonamental en l’organització d’una part important de la propietat 
privada, el que facilita la gestió forestal de les comarques de Barcelona i, per tant, la 
reducció dels perills relacionats amb els incendis forestals dels boscos no gestionats.  

  

VI. Els ajuntaments tenen atribuïdes competències sobre prevenció i extinció d'incendis, 
així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 40 de la 
Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, els articles 2 i 4.4 de la Llei 5/2003, 
de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. l'art. 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i l'art. 66.3, 
lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.   

  



 

 

VII. Els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures 
addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones forestals del 
seu terme municipal segons l’article 13 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.   

  

VIII. La Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.  

  

IX. L’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, a través de 
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari, en la seva funció d’assistència als ajuntaments en la prevenció dels incendis 
forestals, té encarregat el disseny d'estratègies i sistemes per a la prevenció municipal 
d'incendis forestals i la restauració i valoració d'àrees forestals degradades. L’objectiu 
és dotar als municipis d’eines per fer-los més resistents i resilients als incendis forestals 
i altres pertorbacions naturals, agreujades pel canvi climàtic, i garantir així la seguretat 
de les persones, els bens i la constant prestació de serveis ecosistèmics que 
proporcionen els boscos als seus habitants.   

  

X. La Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari desenvolupa, des de l'any 1999, una 
línia de suport als municipis en matèria de gestió forestal per a la restauració de zones 
afectades per pertorbacions naturals i per a la prevenció d'incendis forestals.  

  

XI. Atès que durant els anys 2004, 2005 i 2006, es van signar convenis de col·laboració 
anuals que aprovaven programes anuals extraordinaris per a la redacció d’un Pla Marc 
de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre 
i el Corredor. Que en data 9 de gener del 2007 es va signar el conveni marc de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments d’Arenys de Munt, 
Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, 
Sant Iscle de Vallalta, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra i l’Associació de 
Propietaris Forestals del Montnegre i del Corredor per a l’execució d’un Pla Marc de 
Restauració i Millora Forestal. Que dit Pla Marc s’ha anat executant a través de 
Programes Anuals.  

  

XII. Que la Diputació de Barcelona ha elaborat, a petició dels ajuntaments implicats i 
l’Associació de propietaris del Montnegre i del Corredor la identificació de les zones 
estratègiques de gestió forestal per a la prevenció d’incendis forestals amb l'objectiu 
de concretar els treballs necessaris a realitzar en aquestes zones.  

  

XIII. Que les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès comú i que 
la col·laboració mútua per a desenvolupar-los és necessària, valuosa i eficaç. És per 
això que les parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització 
d’un conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti 
aconseguir resultats positius.  

  

XIV. Que la minuta del conveni va ser aprovada per decret de la Presidència de la Diputació 
de Barcelona, de data 12 de juliol de 2020.  

   
Per tot això, els ens participants, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:  
   
PACTES   
  
Primer.- Objecte del conveni  
  



 

 

L’objecte del present conveni és el d’establir els mecanismes de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona, els Ajuntaments d’Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, 
Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Malgrat de Mar, Mataró, Palafolls, Pineda de Mar, 
Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol 
de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Santa Susanna, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra i 
l’Associació de propietaris del Montnegre i del Corredor per a la prevenció d’incendis forestals 
mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica en l’àmbit dels municipis signants.  
  
Els objectius principals del present conveni, són entre d’altres:  
  

1. Reduir el risc de grans incendis forestals i l’afectació d’aquests a persones i bens 
mitjançant actuacions que modifiquin el model de combustible en Àrees de Gestió 
Prioritària.  

2. Restaurar les zones forestals afectades per incendis i altres pertorbacions.  

3. Impulsar les iniciatives en el territori que directa o indirectament ajudin a trencar la 
continuïtat forestal del paisatge i a reduir la carrega de combustible.  

4. Millorar l’adaptació dels espais agroforestals als efectes del canvi climàtic.  
  
Aquests objectius són de mutu interès per les parts, perquè ni la Diputació de Barcelona, ni els 
Ajuntaments d’Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, Fogars de la 
Selva, Llinars del Vallès, Malgrat de Mar, Mataró, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Andreu de 
Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant 
Vicenç de Montalt, Santa Susanna, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra ni l’Associació de 
propietaris del Montnegre i del Corredor poden desplegar aquest conveni de forma unilateral. La 
Diputació de Barcelona perquè no coneix o no té accés directe a la propietat forestal privada, 
majoritària a la zona de l’àmbit del conveni, els Ajuntaments signants i l’Associació de propietaris 
del Montnegre i del Corredor perquè no tenen la capacitat i especialització tècnica necessària 
per a la implementació de treballs silvícoles en el marc de la gestió forestal estratègica per a la 
prevenció d’incendis forestals.  
  
Aquest conveni de col·laboració es desenvolupa mitjançant l’elaboració i aprovació dels 
corresponents Programes Anuals d’Actuacions per les Àrees de Gestió Prioritària detallades a 
l’Annex 1 i 3 d’aquest conveni. Les actuacions a realitzar per a la implementació d’aquestes 
Àrees de Gestió Prioritària així com per a la restauració de zones forestals afectades per incendis 
i altres pertorbacions, es detallen a l’Annex 2.   
  
Segon.- Compromisos de les parts  
  
Els Ajuntaments d’Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, Fogars de 
la Selva, Llinars del Vallès, Malgrat de Mar, Mataró, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Andreu de 
Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant 
Vicenç de Montalt, Santa Susanna, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra es comprometen a:  
  
Divulgar els treballs objecte del conveni entre els propietaris forestals del municipi facilitant 
informació detallada als interessats que ho sol·licitin i realitzar convocatòries de reunions 
informatives als propietaris forestals del municipi.   
  
Posar a disposició dels signants del conveni, equipaments públics, mobiliari i equips per tal de 
realitzar reunions i altres formes de comunicació de les accions objecte del conveni, d’acord amb 
les possibilitats municipals i dins de la programació corresponent  
  
Posar a disposició personal per l’organització de reunions i actes informatius en l’àmbit dels 
respectius municipis.   
  
Posar a disposició els mitjans locals públics de comunicació per tal de difondre les accions 
objecte del conveni i convocar sessions informatives.  
  



 

 

Col·laborar en l’obtenció de permisos i llicencies necessaris per a l’execució de les accions 
objecte del conveni, especialment en aquells que siguin de competència municipal.  
  
Elevar al ple de l’ajuntament les propostes d’exempció o de bonificació de pagament de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres que gravi les actuacions previstes en el conveni i en 
els corresponents Programes Anuals d’Actuacions, quan el subjecte passiu sigui alguna de les 
entitats signants d’aquest conveni, i que siguin susceptibles de ser declarades exemptes o 
bonificades de conformitat amb allò establert a la legislació sectorial, tributària i a les Ordenances 
Fiscals.  
  
Participar de la comissió de coordinació i seguiment que regirà el present conveni.  
  
Finançar els Programes Anuals d’Actuacions en la mesura que ho permeti la seva disponibilitat 
pressupostària anual.  
  
Promoure en els equipaments públics municipals l’ús preferent de la biomassa forestal procedent 
de les Àrees de Gestió Prioritària definides en l’annex 3 del conveni, com a font d’energia tèrmica.  
  
Prioritzaren els criteris de puntuació dels plecs de clàusules administratives en processos de 
contractació públics de subministraments de combustible “Estella forestal” la compra d’estella 
forestal procedent de les Àrees de Gestió Prioritària.  
 
L’Associació del Montnegre i del Corredores compromet a:  
  
Divulgar els treballs objecte del conveni entre els propietaris forestals del municipi, facilitant 
informació detallada als interessats que ho sol·licitin.   
  
Realitzar campanyes de captació de socis especialment dirigides als propietaris forestals de les 
Àrees de Gestió Prioritària definides en el present conveni.  
  
Realitzar convocatòries de reunions informatives als propietaris forestals de l’àmbit dels 
respectius municipis.  
  
Posar a disposició del conveni personal per l’organització de reunions i actes informatius en 
l’àmbit dels respectius municipis.   
  
Donar informació actualitzada, en la seva pàgina web o en la de federacions a la que lliurement 
estigui adherida, de l’evolució del conveni, despeses i ingressos relacionats i dels processos de 
contractació.    
  
Realitzar el procediment d’adjudicació i contractació de treballs previstos en els corresponents 
Programes Anuals d’Actuacions aplicant de forma general les següents consideracions:  
  

• Els contractes d’obres de valor estimat inferior a 40.000 euros, IVA exclòs, i els 
contractes de serveis de valor estimat inferior a 15.000 euros, IVA exclòs, es podran 
adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb 
l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació objecte del contracte.  

• En les adjudicacions directes, s’haurà d’acreditar la petició formal i per escrit d’almenys 
tres pressupostos.  

• Per valors superiors, es podran adjudicar els contractes per qualsevol procediment dels 
previstos a la Secció 2ona. del Capítol I del Títol I del Llibre Segon de la Llei 9/2017.  

• El perfil del contractant es localitzaria en el web corporatiu de l’Associació. En la seva 
mancança, el web municipal o en la de federacions a la que lliurement estigui adherida.  

• Signar amb els contractistes un contracte acompanyat d’un plec de condicions que reguli 
la contractació, per a la correcta execució dels treballs adjudicats d’acord amb el conveni 
i els Programes Anuals d’Actuacions corresponents.  



 

 

• Comunicar aquest contracte, abans de l’inici de la prestació, al tècnic representant de la 
Diputació de Barcelona i secretari de la comissió de seguiment.  
  

Obtenir de les administracions públiques que corresponguin les autoritzacions necessàries per 
a l’execució de les accions objecte del conveni i les accions concretes dels Programes Anuals 
d’Actuacions. Traslladar aquestes autoritzacions, abans de l’inici de la prestació, al tècnic 
representant de la Diputació de Barcelona i secretari de la comissió de seguiment  
  
Signar amb tots i cadascun dels propietaris privats i usufructuaris afectats un contracte que 
inclogui entre altres almenys les següents clàusules:  
  

• El representant de la propietat lliura una còpia de la nota simple del registre de la 
propietat amb data de validesa inferior a 6 mesos en el moment de la signatura del 
contracte.   

• La superfície objecte del present contracte, és de ___ ha, de la finca amb nom _____, 
del municipi _______, d’acord amb el plànol annex que s’adjunta com a part integrant 
d’aquest contracte.  

• Taula amb la superfície per parcel·les cadastrals objecte de contracte i les actuacions 
previstes.  

• La Propietat autoritza a l’Associació a:   
 

o Negociar i contractar els treballs segons les condicions particulars de la 
superfície objecte del mateix contracte. Aquests contractes estan a disposició 
de la Propietat si aquesta ho requereix.  

o Realitzar els tràmits per obtenir els permisos oficials necessaris per procedir a 
l’execució dels treballs.  

o Sol·licitar en el seu nom i interès tots els ajuts i subvencions públiques que 
s’escaiguin en relació a les actuacions a realitzar en la superfície definida a 
l’article tercer, gestionar-ne la seva tramitació i percebre’n el seu import.  

o Sol·licitar a les administracions públiques informació sobre les subvencions 
forestals que li siguin atorgades en relació a les superfícies de la finca objecte 
del present contracte.  

o Entrar a la seva finca per si mateixa o a través de tercers i realitzar els treballs 
objecte del present contracte.  

o Vendre per si mateixa o a través de tercers els productes obtinguts.  
o Facturar al seu nom les liquidacions, d’acord amb el que s’estableix a l’article 3 

del RD 1496/2003 de 29 novembre que regula les obligacions de facturació.  
 

• L’usufructuari cedeix a l’Associació l’ús i gaudi dels productes fusters obtinguts en les 
actuacions que es duguin a terme en el marc del conveni i els Programes Anuals 
d’Actuacions. L’Associació gestionarà la venda en les condicions que consideri més 
convenients, d’acord amb els seus interessos comercials i l’interès públic.  
 

• Les actuacions es finançaran mitjançant les aportacions que els signants del conveni de 
col·laboració estableixin per al corresponent Programa Anual d’Actuacions en que 
s’incloguin les superfícies objecte de contracte, i els altres ajuts públics o privats que 
s’atorguin al propietari o a l’Associació per les actuacions recollides en el present 
contracte.  

 

• L’Associació donarà compte a la propietat dels ingressos i despeses i dels productes 
forestals obtinguts en la realització dels treballs previstos en el contracte, al tancament 
de cadascuna de les actuacions. Si el balanç entre ingressos i despeses és positiu per 
una actuació, els beneficis generats correspondran a la propietat.  

 

• La Propietat s’obliga a comunicar fefaentment a l’Associació l’atorgament d’ajuts sobre 
les superfícies objecte d’aquest contracte.  



 

 

 

• L’Associació es compromet a finalitzar les actuacions en el termini de 2 anys des de la 
signatura del contracte, essent prorrogable un any més si per causes alienes a 
l’Associació no s’ha pogut finalitzar i cap de les parts expressa la seva oposició.    

 

• En el cas que la propietat desitgi fer un tractament silvícola en una superfície objecte 
d’actuacions en el present contracte, haurà de comunicar-ho fefaentment a l’Associació.   

 

• L’Associació podrà exigir a la Propietat el retorn de les aportacions netes (un cop 
descomptats els ajuts públics de la Generalitat de Catalunya i el valor dels productes 
forestals obtinguts) realitzades per l’Associació en una determinada superfície, amb una 
reducció acumulable d’un 10% anual, a partir de la data de certificació final d’aquesta, 
en els següents casos:  

 
o Quan es faci un canvi d’ús del sòl en la superfície certificada a instància de la 

propietat.   
o Quan es faci un tractament silvícola i existeixi denúncia de l’administració 

competent contra aquella actuació.   
  

• El contracte estendrà la seva vigència per un període de 10 anys a partir de la seva 
signatura.  
  

Gestionar la retirada dels productes forestals generats durant la realització de les actuacions 
previstes en el conveni i els respectius Programes Anuals d’Actuacions.   
  
Donar compte anualment a la comissió de seguiment del conveni dels productes forestals 
obtinguts en la realització dels treballs previstos en els Programes Anuals d’Actuacions i dels 
ingressos provinents de les vendes dels mateixos.  
  
Prioritzar el subministrament als Ajuntaments signants del conveni, davant altres clients, dels 
productes forestals que li siguin requerits.    
  
Destinar els ingressos provinents de la comercialització dels productes forestals obtinguts dels 
treballs previstos en els Programes Anuals d’Actuacions i els provinents de les reclamacions als 
propietaris de retorn de les aportacions netes, a finançar costos directes i indirectes de les 
actuacions objecte del conveni mitjançant la seva incorporació en els respectius Programes 
Anuals d’Actuacions.  
  
Participar de la comissió de coordinació i seguiment que regirà el present conveni.  
  
Finançar els corresponents Programes Anuals d’Actuacions en la mesura de la seva 
disponibilitat pressupostària anual i els acords del present conveni.  
  
La Diputació de Barcelona es compromet a:  
  
Posar a disposició dels signants del conveni, equipaments públics, mobiliari i equips per tal de 
realitzar reunions, actes informatius i altres accions de comunicació objecte del conveni.  
  
Destinar, a temps parcial, un tècnic forestal a l’impuls del conveni, actuant de representant de la 
Diputació en la comissió de seguiment i secretari d’aquesta tal i com es preveu en el punt tercer.    
  
Obtenir els permisos i llicències necessaris per a l’execució de les accions objecte del conveni i 
que siguin competència de la Diputació de Barcelona i posar-los a disposició de la direcció 
facultativa dels treballs.  
  
Finançar els Programes Anuals d’Actuacions en la mesura de la seva disponibilitat 
pressupostària anual.  



 

 

  
Participar de la comissió de coordinació i seguiment que regirà el present conveni.   
  
Tercer.- Comissió de seguiment  
  
La Comissió de coordinació i seguiment del conveni és l'òrgan paritari per a la interpretació del 
present conveni, la seva execució, la redacció dels Programes Anuals d’Actuacions i la proposta 
de modificacions del propi conveni.  
  
Objecte: la Comissió té per objecte:  
  

• Acordar les accions a realitzar durant la vigència del conveni, elaborant la proposta de 
Programa Anual d’Actuacions.  

• Informar i estar informada de l’estat de l’execució del conveni i dels Programes Anuals 
d’Actuacions.  

• Redactar un informe tècnic al final de cada anualitat per concretar les possibles 
variacions de les actuacions realitzades respecte als Programes Anuals d’Actuacions, 
així com els productes forestals obtinguts i els ingressos provinents de les vendes dels 
mateixos.  

• Valorar les incidències que es puguin produir durant l’execució dels Programes Anuals 
d’Actuacions per a fer propostes de millora.  

• Resoldre els problemes de coordinació que puguin sorgir mentre duri aquest conveni.  

• Interpretar el present conveni i proposar, si s’escau, la seva modificació.  
  
Composició: La Comissió estarà integrada pels membres següents:  
 

• Un representant de cada Ajuntament signant del conveni.  

• Un representant de l’Associació de propietaris del Montnegre i del Corredor.  

• Un representant adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, que actuarà de Secretari de la 
Comissió.  

  
Funcionament: La Comissió de seguiment aprovarà, per unanimitat dels seus membres, les 
seves pròpies normes internes de funcionament que no podran alterar ni l’objecte ni la 
composició de la mateixa. En el cas que no es pugui assolir l’acord dels seus membres per 
establir-ne unes altres o no es considerés necessari fixar-ne unes de noves, s’adoptaran les 
següents:  
 

• La Comissió es reunirà com a mínim una vegada a l’any.  

• La Comissió es podrà reunir en qualsevol moment a petició de qualsevol dels seus 
membres.   

• La convocatòria de la sessió es realitzarà amb una antelació mínima de 24 hores i 
incorporarà l’ordre del dia dels assumptes a tractar.  

• La Comissió es considerarà vàlidament constituïda amb l’assistència d’almenys un 
representant dels Ajuntaments, un de l’Associació i un de la Diputació de Barcelona.  

• Els acords es prendran per majoria de vots emesos.  

• No es permet la delegació de vot.  

• Els representants podran estar assistits durant la reunió per aquelles persones que 
considerin convenients, amb veu però sense vot.  

• Les convocatòries de les sessions de la Comissió seran fetes pel representant de la 
Diputació de Barcelona, designat com a secretari de la mateixa, qui redactarà l'acta de 
la reunió, emetrà informes i elaborarà i tramitarà els documents que s'acordi impulsar.  

 
 
 
  



 

 

Quart.- Vigència del Conveni  
  
Aquest conveni estendrà la seva vigència a partir de la seva signatura i durant un període de 4 
anys.  
  
Sense perjudici d’aquest termini de vigència inicial, les parts podran acordar la seva pròrroga per 
un període màxim de 4 anys.  
  
La pròrroga s’haurà d’aprovar a proposta de la comissió de seguiment abans de la finalització 
del període inicial de vigència.   
  
Cinquè.- Programes Anuals d’Actuacions  
  
La comissió de seguiment redactarà un Programa Anual d’Actuacions que contindrà el detall de 
les actuacions contemplades en Àrees de Gestió Prioritària destinades a la implementació del 
present conveni, i que la comissió de seguiment proposa realitzar durant l’any corresponent, la 
despesa prevista i les possibles fons de finançament d’aquesta.  
  
Cadascuna de les parts signants haurà d’aprovar la seva participació econòmica en el Programa 
Anual d’Actuacions condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient.   
  
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal  
  
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a complir 
el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades (RGPD) i la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets 
digitals (LOPDGDD). Els signants i les persones de les que per l’acompliment de l’objecte del 
present conveni es tractin dades personals, seran informades del tractament de les seves dades 
per tots els responsables amb la finalitat de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions 
derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a l’art. 13 del RGPD.   
  
Setè.- Modificació del conveni  
  
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a la 
matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords orals i escrits 
que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.  
  
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per totes les 
parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.   
  
Vuitè.- Causes de resolució del conveni  
  
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o, per 
incórrer en alguna de les causes de resolució regulades en l’article 51.de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic.  
  
Són causes de resolució:  
  

a) el transcurs del seu període de vigència,  

b) el mutu acord de les parts,  

c) l’incompliment de les obligacions respectives assumides per les parts,  

d) per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni,  

e) les generals establertes en dret.  
  
 
 
 



 

 

Novè.- Règim Jurídic  
  
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim 
Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny, que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS) i 
per la resta de normativa que sigui aplicable a l’objecte del conveni.  
 
Desè.- Jurisdicció competent  
  
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni s’intentarà que siguin 
resoltes en primera instància per mutu acord de les parts.  
  
Són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i les incidències que puguin sorgir 
de la interpretació, compliment i efectes del present conveni els jutjats i tribunals de la Jurisdicció 
contenciós administrativa de la ciutat de Barcelona.  
   
I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen el present conveni, en el lloc i data 
que s'assenyalen.  
 
5. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE FRANGES PERIMETRALS DE 
PROTECCIÓ D’INCENDIS. 
 
1. Aprovar inicialment el projecte executiu de franges perimetrals de protecció d’incendis amb un 
pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) de cent trenta mil nou-cents seixanta-quatre 
euros amb quaranta-un cèntims (130.964,41 €). 
 
2. 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. 
 
6. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ DE DUES PARETS, 
ALS EFECTES DE DIVIDIR L’HABITATGE SITUAT AL CARRER RAMIS, NÚM. 13 1r PIS, 
PORTES 1a I 2a DE SANT CELONI, EN DUES ENTITATS DIFERENTS. EXPEDIENT OM-24/22 
(2022/2063). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per construcció de dues parets al carrer Ramis, núm. 13 
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. 
 

2n.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència 
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
3r.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions provisionals de l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i de la Taxa per concessió de llicències urbanístiques les 
aprovarà i notificarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en virtut dels 
acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni en dates 
30 d'octubre i 27 de desembre de 2007. 
 
4t.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi hagi 
lloc. 
  
7. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
DISTRIBUCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PUBLICITAT; EL MANTENIMENT DE CARTELLERES 
PUBLICITÀRIES I EL SERVEI DE PENJADA I DESPENJADA DE PANCARTES, 
BANDEROLES I DOMASSOS. 
 
L’Alcaldia, mitjançant Proveïment signat el 25.01.22  ha disposat que s'iniciï un expedient 
administratiu per a la contractació del servei de distribució de documentació i publicitat; el 
manteniment de cartelleres publicitàries i el servei de penjada i despenjada de pancartes, 
banderoles i domassos.  
 
Així mateix, com s’ha vingut fent d’un temps ençà, ha manifestat la voluntat de la Corporació de 
reservar l’adjudicació del contracte a empreses que tinguin constituït un Centre Especial de 
Treball, per tal d’afavorir  la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat i la igualtat 
d’oportunitats.  
 
En compliment d’aquesta disposició des de l’àmbit de Comunicació s’ha elaborat el Plec de 
prescripcions tècniques particulars per a la contractació per la prestació del servei de distribució 
de documentació i publicitat; el manteniment de cartelleres publicitàries i el servei de penjada i 
despenjada de pancartes, banderoles i domassos. 
 
Des de la Secretaria municipal s’ha elaborat el Plec de clàusules administratives particulars que 
haurà de regir el contracte, d’acord amb la memòria tècnica justificativa de la necessitat de 
contractació redactada per l’àmbit de comunicació.  
 
D’acord amb la memòria justificativa de la contractació, el contracte assegurarà la prestació de 
la distribució de documentació i publicitat i el manteniment de cartelleres publicitàries. 
 



 

 

El personal de què disposa l’Ajuntament de Sant Celoni no té prou disponibilitat per realitzar 
aquesta tasca, atès que ha d’atendre altres funcions relacionades amb la comunicació de la 
Corporació, per la qual cosa es fa necessària la convocatòria d’una licitació que asseguri la 
prestació del servei. 
 
La Secretaria ha emès informe assenyalant la normativa aplicable i el procediment de 
contractació a seguir. 
 
La Intervenció de fons ha informat que existeix finançament per fer front a les despeses del 
contracte.  
 
Fonaments de Dret: 
 
Tal com recull l’Informe de Secretaria, i d’acord amb l’article 22 de la LCSP, atès que el valor 
estimat del contracte ascendeix a la quantitat de 104.617,73 € el contracte no està subjecte a 
regulació harmonitzada.  
 
D’altra banda, l’article 100 de la LCSP regula el Pressupost base de licitació i el defineix com el 
límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, 
inclòs l’Impost sobre el valor afegit, tret de disposició en contrari. 
 
De conformitat amb l’Informe de Secretaria, el contracte es tramitarà, de manera ordinària, pel 
procediment obert simplificat que estableix l’article 159 de la LCSP, de manera que tot empresari 
interessat podrà presentar una proposició. 
  
L’anunci de licitació del contracte precisarà de la publicació al perfil del contractant de 
l’Ajuntament. Els sobres es presentaran dins el termini de 15 dies naturals següents  d’aquesta 
publicació, d’acord amb els terminis que estableix la LCSP. 
  
D’acord també amb l’Informe de Secretaria i en concordança amb l’apartat segon de la Disposició 
addicional segona de la LCSP, i vist que la durada del contracte és de cinc anys, pròrrogues 
incloses, l’òrgan competent en aquest expedient és el Ple de l’Ajuntament. No obstant, dita 
competència es troba delegada en la Junta de Govern Local d’acord amb l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de 27 de maig de 2021 (publicada al BOP de 01.07.2019). 
 
A proposta de l’alcalde, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, per unanimitat, la  
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
Primer. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert 
simplificat, del servei  de distribució de documentació i publicitat; el manteniment de cartelleres 
publicitàries i el servei de penjada i despenjada de pancartes, banderoles i domassos, d’acord 
amb els següents lots: 
 
Lot 1: Servei de distribució 
Lot 2: Servei de manteniment de cartelleres publicitàries 
Lot 3: Servei de pancartes, banderoles i domassos 
 
Segon. Aprovar el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives 
particulars que han de regir la contractació i que consten a l’expedient. 
  
Tercer. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al Perfil 
del contractant de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
  
Quart.  Autoritzar la despesa de 16.126,05 € (base imposable de 13.327,31€ més 2.798,74€ en 
concepte de 21% d’IVA), corresponent als mesos de juny a desembre d’enguany, a les 
aplicacions pressupostaries següents del pressupost de la Corporació per a 2022. 
 



 

 

Lot 1: Servei de distribució 
 

Departament/Àrea Orgànica Funcional Econòmica Import 

Seguretat ciutadana 08 130A0 22602 87,50 € 

Territori 05 150A0 22602 217,26 € 

Comunitat 04 231A0 22602 347,62 € 

Promoció econòmica 06 241A0 22602 217,26 € 

Promoció econòmica 11 241B0 22602 74,49 € 

Educació/Esports 07 326B0 22602 650,00 € 

Cultura 07 3321D 22602 250,00 € 

Cultura 07 333A0 22602 550,00 € 

Cultura 07 334G0 22602 1.500,00 € 

Cultura 07 338A0 22602 200,00 € 

Cultura 07 338C0 22602 1.000,00 € 

Cultura 07 338F0 22602 100,00 € 

Cultura 07 338G0 22602 1.000,00 € 

Cultura 07 338I0 22602 250,00 € 

Educació/Esports 07 341B0 22602 50,00 € 

Promoció econòmica 06 430A0 22602 1.906,92 € 

Comunicació 06 491D0 22602 5.625,00 € 

Total (IVA Inclòs)     14.026,05€ 

 
 
Lot 2: Servei de manteniment de cartelleres publicitàries: 
 

Departament/Àrea Orgànica Funcional Econòmica Import 

Comunicació 06 491A0 21900 450,00 € 

 
Lot 3: Servei de pancartes, banderoles i domassos: 
 

Lot 3: Servei d’instal·lació de pancartes, banderoles i domassos: 
 

Departament/Àrea Orgànica Funcional Econòmica Import 

Cultura 07 3321D 22602 100,00 € 

Cultura 07 333A0 22602 250,00 € 

Cultura 07 338G0 22602 150,00 € 

Cultura 07 338F0 22602 100,00 € 

Cultura 07 338I0 22602 100,00 € 

Cultura 07 338A0 22602 100,00 € 

Cultura 07 338C0 22602 150,00 € 

Cultura 07 334G0 22602 250,00 € 
Educació/Esports 07 326B0 22602 100,00 € 

Educació/Esports 07 341B0 22602 50,00 € 

Seguretat ciutadana 08 135A0 22602 100,00 € 

Promoció econòmica 06 430A0 22602 200,00 € 

Total (IVA Inclòs)    1650,00€ 

 

Cinquè. Supeditar l’aprovació de la resta de la despesa per a la durada prevista pel contracte 
(pròrrogues no incloses), 25.274,70 € per a l’any 2023 (base imposable 20.888,18 € més 
4.386,52 € en concepte de 21% d’IVA), 25.274,70 € per a l’any 2024 (base imposable 20.888,18 
€ més 4.386,52 € en concepte de 21% d’IVA), i 9.149,25 € pels mesos de gener a juny de 2025 
(base imposable 7.561,36€ més 1.587,89 € en concepte de 21% d’IVA) a l’existència de crèdit 
en els pressupostos dels exercicis corresponents a les següents aplicacions: 
 
 Lot 1: Servei de distribució 
 
Departament/Àrea Orgànica Funcional Econòmica Import 2023 Import 2024 Import 2025 

Seguretat ciutadana 08 130A0 22602 150,00 € 150,00 € 62,50 € 



 

 

Territori 05 150A0 22602 372,45 €        372,45 €        155,19 € 

Comunitat 04 231A0 22602 595,92 €  595,92 €  248,30 € 

Promoció econòmica 06 241A0 22602 372,45 €  372,45 €  155,19 € 

Promoció econòmica 11 241B0 22602 148,98 €  148,98 €  74,49 € 

Educació/Esports 07 326B0 22602 1.300,00 €  1.300,00 €  650,00 € 

Cultura 07 3321D 22602 500,00 €  500,00 €  250,00 € 

Cultura 07 333A0 22602 1.100,00 €  1.100,00 €  550,00 € 

Cultura 07 334G0 22602 3.000,00 €  3.000,00 €  1.500,00 € 

Cultura 07 338A0 22602 400,00 €  400,00 €  200,00 € 

Cultura 07 338C0 22602 1.800,00 €  1.800,00 €  800,00 € 

Cultura 07 338F0 22602 400,00 €  400,00 €  300,00 € 

Cultura 07 338G0 22602 1.800,00 €  1.800,00 €  800,00 € 

Cultura 07 338I0 22602 500,00 €  500,00 €  250,00 € 

Educació/Esports 07 341B0 22602 100,00 €  100,00 €  50,00 € 

Promoció econòmica 06 430A0 22602 2.323,27 €  2.323,27 €  476,73 € 

Comunicació 06 491D0 22602 7.500,00 €  7.500,00 €  1.814,62 € 

Total (IVA Inclòs)     22.363,07€ 22.363,07€ 8.337,02€ 

 
 
Lot 2: Servei de manteniment de cartelleres publicitàries: 
 

Departament/Àrea 
Orgànica Funcional Econòmica 

Import 
2023 

Import 2024 Import 
2025 

Comunicació 06 491A0 21900 900,00 € 900,00€ 450,00 

 
 
Lot 3: Servei de pancartes, banderoles i domassos: 
 

Departament/Àrea Orgànica Funcional Econòmica Import 2023 Import 2024 Import 2025      

Cultura 07 3321D 22602 120,00 € 120,00 € 20,00 € 

Cultura 07 333A0 22602 310,00 € 310,00 € 60,00 € 

Cultura 07 338G0 22602 180,00 € 180,00 € 30,00 € 

Cultura 07 338F0 22602 120,00 € 120,00 € 20,00 € 

Cultura 07 338I0 22602 120,00 € 120,00 € 20,00 € 

Cultura 07 338A0 22602 120,00 € 120,00 € 20,00 € 

Cultura 07 338C0 22602 180,00 € 180,00 € 30,00 € 

Cultura 07 334G0 22602 310,00 € 310,00 € 60,00 € 

Educació/Esports 07 326B0 22602 120,00 € 120,00 € 20,00 € 

Educació/Esports 07 341B0 22602 70,00 € 70,00 € 20,00 € 

Seguretat ciutadana 08 135A0 22602 120,00 € 120,00 € 20,00 € 

Promoció econòmica 06 430A0 22602 241,63 € 241,63 € 41,63 € 

Total (IVA Inclòs)    2.011,63 € 2.011,63 € 361,63 € 

 
 
La Presidenta accidental aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el Secretari 
municipal, en dono fe. 
 
 
Alcaldessa accidental                                                                   Secretari 
 
 
 
    


