
 

 

 
 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE JUNY 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.: JGL2022/12 
Caràcter: Ordinària 
Data:  2 de juny de 2022 
Inici: 09:40 
Fi: 09:44  
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President:   Raül Garcia Ramírez  JuntsXCat 
 
Regidors/es:   Anaïs Medina Terradas  JuntsXCat 

Ernest Vilà Pladevall JuntsXCat (abandona la sessió 
finalitzada la votació del punt 4) 

 
    Josep Mª Orra Pié  ERC-AM  
    Mª Àngels Bordetas Delgado  JunsXCat 
     
S’excusen:   Magalí Miracle Rigalós  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 19.05.2022. 
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia  
 
2. Aprovació, si escau, de l’alliberament de saldo disponible a l’autorització (A) amb núm. 
Operació 220220003221 per import de 477.963,85 €, en relació amb el desistiment del 
procediment per a la contractació del servei de neteja i gestió de residus associada, dels edificis 
d’ús municipal de Sant Celoni i la Batllòria. 
 
3. Aprovació, si escau, de l’expedient per a la contractació del servei d’impremta per a la 
realització i subministrament de materials impresos. 
 
4. Aprovació de la Memòria Tècnica per a la reparació i manteniment del local social de les 
“Borrelles”. 
 
5. Concessió de llicència d’obres majors de reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat 
al carrer Sant Joan, núm. 37 de Sant Celoni. Expedient OM-5/22 (2022/331). 



 

 

 
6. Concessió de llicència d’obres majors de reforma interior de 2 habitatges existents per a canvi 
a un únic habitatge i piscina al carrer Esteve Brunell, núm. 50 de Sant Celoni. Expedient OM-
8/22 (2022/433). 
 
7. Concessió de llicència d’obres majors de reforma parcial d’un edifici per a millora 
d’accessibilitat, instal·lació ascensor i ampliació de la planta baixa a la Carretera Vella, núm. 114 
de Sant Celoni. Expedient OM- 11/22 (2022/908). 
 
8. Concessió de llicència d’obres majors de construcció de piscina al carrer Comerç, núm. 11 de 
Sant Celoni. Expedient OM-13/22 (2022/1120). 
 
9. Concessió de llicència d’obres majors de construcció de piscina al carrer Comte Borrell, núm. 
21 de Sant Celoni. Expedient OM-16/22 (2022/1302). 
 
10. Concessió de llicència d’obres majors de construcció de piscina al carrer Joan Rigual, núm. 
17 de Sant Celoni. Expedient OM-17/22 (2022/1479). 
 
11. Denegació de llicència d’obres majors per instal·lació de tres dipòsits aeris per a 
emmagatzemar GLP a la Carretera C-35, Km. 64 d’aquest terme municipal. Expedient OM-23/22 
(20221914). 
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part pública) 
 
12. Reconeixement de compatibilitat amb activitat privada sol·licitada per la treballadora 
municipal Sra. M.C.G. 
 
13. Reconeixement de compatibilitat amb activitat privada sol·licitada pel treballador municipal 
Sr. J.C.G. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El President obre la sessió. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DE DATA 19.05.2022.  
 
L’alcalde 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 19.05.2022. Al no 
formular-se cap reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.   
 
2. APROVACIÓ DE L’ALLIBERAMENT DE SALDO DISPONIBLE A L’AUTORITZACIÓ (A) 
AMB NÚM. OPERACIÓ 220220003221 PER IMPORT DE 477.963,85 €, EN RELACIÓ AL 
DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA I 
GESTIÓ DE RESIDUS ASSOCIADA, DELS EDIFICIS D’ÚS MUNICIPAL DE SANT CELONI I 
LA BATLLÒRIA.  
 
Primer.  Alliberar el saldo disponible d’import 477.963,85 € mitjançant anul·lació de crèdit 
(document comptable A/) dels crèdits disponibles a l’autorització (A) amb núm. Operació 
220220003221 per import de 477.963,85 € i qualsevol supeditació de despesa futura (ADs 
futurs), per atendre el pagament de les factures del servei fins a Setembre que seria la data  
prevista per la nova licitació i per poder realitzar la retenció de crèdit per la nova licitació. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a les àrees de tresoreria i intervenció d’aquest Ajuntament.  
 
 
 



 

 

3. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’IMPREMTA 
PER A LA REALITZACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS IMPRESOS. 
 
Primer. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert del 
servei d’impremta per a la realització i subministrament de materials impresos, d’acord amb els 
següents lots: 
 
Lot 1: Papereria òfset o digital  
Lot 2: Gran format  
Lot 3: Butlletí municipal 
 
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 45.267,24 € (base imposable de 38.655,17 € més 6.612,07 € en 
concepte 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: Impressió òfset o digital 
 

Departament/Àrea 
Partida 

Import 
Orgànica Funcional Econòmica 

Afers socials 04 231A0 22605 200,00 € 

Economia/Intervenció 00 931A0 22605 583,33 € 

Seguretat Ciutadana 

08 132A0 22605 1.000,00 € 

08 133A0 22605 1.621,67 € 

08 135A0 22605 58,33 € 

Promoció econòmica 

06 241A0 22605 500,00 € 

06 4314A 22605 800,00 € 

06 4311A 22605 3.000,00 € 

06 4312A 22605 500,00 € 

06 432A0 22605 2.500,00 € 

Secretaria 01 920A0 22605 58,33 € 

Territori 05 150A0 22605 466,67 € 

Cultura 

07 3321D 22605 150,00 € 

07 338A0 22605 1500,00 € 

07 341B0 22605 100,00 € 

07 338F0 22605 2.000,00 € 

07 338G0 22605 2.884,00 € 

07 338I0 22605 500,00 € 

07 334G0 22605 1.388,50 € 

07 333A0 22605 2.454,00 € 

07 338C0 22605 3.200,00 € 

07 326B0 22605 3.592,50 € 

Comunicació 06 491A0 22605 116,67 € 

Total 29.174,00 € 

 
 
Lot 2: Gran format 
 

Departament/Àrea 
Partida Import 

Orgànica Funcional Econòmica 

Cultura 07 3321D 22605 150,00 € 



 

 

07 338A0 22605 565,50 € 

07 338C0 22605 790,00 € 

07 338F0 22605 400,00 € 

07 341B0 22605 1.000,00 € 

07 338G0 22605 878,00 € 

07 338I0 22605 300,00 € 

07 334G0 22605 1.000,00 € 

07 333A0 22605 999,50 € 

07 326B0 22605 800,00 € 

Total 6.883,00 € 

 
Lot 3: Butlletí municipal 
 

Departament/Àrea 
Partida 

Import 
Orgànica Funcional Econòmica 

Comunicació 06 491D0 22605 9.210,24 € 

Total 9.210,24 € 

 
Cinquè. Supeditar l’aprovació de la resta de la despesa per a la durada prevista pel contracte 
(pròrrogues no incloses), 24.702,33 € (base imposable 20.829,89 € més 3.872,44 € en concepte 
d’IVA) corresponent als mesos de gener a juny de 2023, a l’existència de crèdit en els 
pressupostos de l’exercici corresponent a les següents aplicacions: 
 
Lot 1: Impressió òfset o digital 
 

Departament/Àrea 
Partida 

Import 
Orgànica Funcional Econòmica 

Afers socials 04 231A0 22605 100,00 € 

Economia/Intervenció 00 931A0 22605 416,67 € 

Seguretat Ciutadana 

08 132A0 22605 1.550,00 € 

08 133A0 22605 1.158,33 € 

08 135A0 22605 41,67 € 

Promoció econòmica 

06 241A0 22605 500,00 € 

06 4314A 22605 200,00 € 

06 4311A 22605 1.000,00 € 

06 4312A 22605 1.000,00 € 

06 432A0 22605 1.000,00 € 

Secretaria 01 920A0 22605 41,67 € 

Territori 05 150A0 22605 333,33 € 

Cultura 

07 3321D 22605 150,00 € 

07 338A0 22605 1.342,00 € 

07 341B0 22605 100,00 € 

07 338F0 22605 597,80 € 

07 338G0 22605 0,00 € 

07 338I0 22605 100,00 € 

07 334G0 22605 1.388,50 € 

07 333A0 22605 2.455,00 € 

07 338C0 22605 940,00 € 

07 326B0 22605 3.592,50 € 

Comunicació 06 491A0 22605 83,33 € 

Total 18.090,80 € 

 
 
 
 



 

 

 
Lot 2: Gran format 
 

Departament/Àrea 
Partida Import 

Orgànica Funcional Econòmica 

Cultura 

07 3321D 22605 150,00 € 

07 338A0 22605 565,50 € 

07 338C0 22605 0,00 € 

07 338F0 22605 100,00 € 

07 341B0 22605 465,57 € 

07 338G0 22605 0,00 € 

07 338I0 22605 0,00 € 

07 334G0 22605 1.000,00 € 

07 333A0 22605 999,50 € 

07 326B0 22605 260,88 € 

Total 3.541,45 € 

 
 
Lot 3: Butlletí municipal 
 

Departament/Àrea 
Partida 

Import 
Orgànica Funcional Econòmica 

Comunicació 06 491D0 22605 3.070,08 € 

Total 3.070,08 € 

 
 
4. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA TÈCNICA PER A LA REPARACIÓ I MANTENIMENT DEL 
LOCAL SOCIAL DE “LES BORRELES”. 
 
1r. Aprovar la “Memòria Tècnica per a la reparació i manteniment del local social de les Borrelles”, 
redactada per l’arquitecte X, amb un pressupost d’execució 48.333,10 € IVA inclòs. 
 
2n. Notificar l’acord precedent a l’arquitecte redactor de la memòria, així com al coordinador de 
l’àmbit municipal de Medi ambient i Urbanisme. 
 
5. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE REFORMA D’HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES SITUAT AL CARRER SANT JOAN, NÚM. 37 DE SANT 
CELONI. EXPEDIENT OM-5/22 (2022/331). 
 
1r.- Concedir a Ara Finques i Seveis SL llicència municipal d’obres per reforma d’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant Joan, núm. 37 de Sant Celoni, salvant el dret de 
propietat i sense perjudici de tercers, sota les condicions següents: 
 

- Condicions administratives generals: 
 

1. Les obres que empara aquesta llicència d’acord amb allò establert a l'article 189 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat pel Decret 64/204, s’hauran d’iniciar en el termini 
d’un any, i el termini per acabar-les és de tres anys, a comptar a partir de l'endemà del dia en 
què es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. La llicència urbanística caduca si, en 
finir qualsevol dels terminis a què es fa referència anteriorment, o les pròrrogues 
corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. Els titulars d'una llicència 
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els 
terminis establerts. 
 



 

 

D’acord amb l’article 37.3 del Decret 64/2014, la persona titular d’una llicència urbanística per 
a l’execució d’obres ha de lliurar a l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres 
estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final 
d’obres expedit per aquesta mateixa direcció.  
 
2. L’interessat, en tot allò que afecti la via pública, col·locarà els senyals precisos per evitar 
accidents i coordinarà les seves accions amb l’àrea de seguretat ciutadana d’aquest ajuntament. 
 
3. Si hi hagués ocupació de la via pública, s'aplicaria l'Ordenança municipal sobre ocupació del 
subsòl, sòl i volada de la via pública en vigor. 
 
4. Cal complir allò establert a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
Aquesta llei serà d’aplicació a les obres de nova construcció i a les obres en edificis existents, 
per les quals es sol·liciti la corresponent llicència d’edificació. Cal tenir present això a l’apartat 
d’assegurances obligatòries de danys per part del promotor o propietari. 
 
5. Aquesta llicència restarà sense efecte si s'incompleixen les condicions sota les quals 
s'atorga. 
 
6. Aquesta llicència s’atorga sens perjudici de la resta d’autoritzacions preceptives, d’acord la 
legislació de règim local i sectorial. 
 
7. L’import del dipòsit per reposició d’elements urbanístics serà retornat quan es presenti el 
certificat final d’obres i s’efectuï l’oportuna inspecció per tècnics municipals comprovant-se 
que no s’hagi malmès cap element urbanístic del carrer i que les obres s’hagin executat 
d’acord amb el projecte presentat. 
 
- Condicions d’eficàcia de la llicència: 

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

 

• Projecte d’execució visat pel col·legi professional corresponent i degudament signat 
pel tècnic i pel promotor (o el seu representant). 

• Dipòsit urbanístic: 4.90ml x 100 euros: 490 € 
Per a la constitució d’aquest dipòsit, i mentre no s’habiliti un canal telemàtic per 
obtenir l’autoliquidació del mateix, caldrà que la persona interessada s’adreci a 
l’edifici del Safareig, ubicat al carrer Campins, núm. 24 de Sant Celoni, amb una 
còpia de l’acord d’atorgament de la llicència d’obres, per tal que l’OAC li pugui 
generar l’autoliquidació d’aquest dipòsit. 

• Programa de control de qualitat redactat pel director d’execució de l’obra. 
 

2n.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència 
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
3r.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions provisionals de l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i de la Taxa per concessió de llicències urbanístiques les 
aprovarà i notificarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en virtut dels 
acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni en dates 
30 d'octubre i 27 de desembre de 2007. 
 
4t.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi hagi 
lloc. 
 
 
 
 
 



 

 

6. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE REFORMA INTERIOR DE 2 
HABITATGES EXISTENTS PER A CANVI A UN ÚNIC HABITATGE I PISCINA AL CARRER 
ESTEVE BRUNELL, NÚM. 50 DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-8/22 (2022/433). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per reforma interior de 2 habitatges existents per a canvi 
a un únic habitatge i piscina al carrer Esteve Brunell, núm. 50 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. 

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

 

• Nomenament del contractista que executarà l’obra. 

• Dipòsit urbanístic: 5ml x 100 euros: 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. 

 



 

 

2n.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència 
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
3r.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions provisionals de l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i de la Taxa per concessió de llicències urbanístiques les 
aprovarà i notificarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en virtut dels 
acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni en dates 
30 d'octubre i 27 de desembre de 2007. 
 
4t.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi hagi 
lloc. 
 
7. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE REFORMA PARCIAL D’UN EDIFICI 
PER A MILLORA D’ACCESSIBILITAT, INSTAL·LACIÓ ASCENSOR I AMPLIACIÓ DE LA 
PLANTA BAIXA A LA CARRETERA VELLA, NÚM. 114 DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-
11/22 (2022/908).  
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres de reforma parcial d’un edifici per a millora accessibilitat, 
instal·lació ascensor i ampliació de la planta baixa a la carretera Vella, núm. 114 de Sant Celoni, 
salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, sota les condicions següents: 
 

- Condicions administratives generals: 
 
1. Les obres que empara aquesta llicència d’acord amb allò establert a l'article 189 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat pel Decret 64/204, s’hauran d’iniciar en el termini 
d’un any, i el termini per acabar-les és de tres anys, a comptar a partir de l'endemà del dia en 
què es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. La llicència urbanística caduca si, en 
finir qualsevol dels terminis a què es fa referència anteriorment, o les pròrrogues 
corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. Els titulars d'una llicència 
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els 
terminis establerts. 
 
D’acord amb l’article 37.3 del Decret 64/2014, la persona titular d’una llicència urbanística per 
a l’execució d’obres ha de lliurar a l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres 
estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final 
d’obres expedit per aquesta mateixa direcció.  
 
2. L’interessat, en tot allò que afecti la via pública, col·locarà els senyals precisos per evitar 
accidents i coordinarà les seves accions amb l’àrea de seguretat ciutadana d’aquest ajuntament. 
 
3. Si hi hagués ocupació de la via pública, s'aplicaria l'Ordenança municipal sobre ocupació del 
subsòl, sòl i volada de la via pública en vigor. 
 
4. Cal complir allò establert a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
Aquesta llei serà d’aplicació a les obres de nova construcció i a les obres en edificis existents, 
per les quals es sol·liciti la corresponent llicència d’edificació. Cal tenir present això a l’apartat 
d’assegurances obligatòries de danys per part del promotor o propietari. 
 
5. Aquesta llicència restarà sense efecte si s'incompleixen les condicions sota les quals 
s'atorga. 
 
6. Aquesta llicència s’atorga sens perjudici de la resta d’autoritzacions preceptives, d’acord la 
legislació de règim local i sectorial. 
 
7. L’import del dipòsit per reposició d’elements urbanístics serà retornat quan es presenti el 
certificat final d’obres i s’efectuï l’oportuna inspecció per tècnics municipals comprovant-se 



 

 

que no s’hagi malmès cap element urbanístic del carrer i que les obres s’hagin executat 
d’acord amb el projecte presentat. 

 
- Condicions d’eficàcia de la llicència: 

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

 

• Projecte d’execució visat pel col·legi professional corresponent i degudament signat. 

• Certificat emès pel tècnic redactor conforme que coincideix amb el projecte aprovat. 

• Nomenament del contractista que executarà l’obra. 

• Document d’acceptació dels residus per un gestor autoritzat amb indicació de la fiança 
constituïda. 

• Dipòsit urbanístic: 13ml x 100 euros: 1.300 € 
Per a la constitució d’aquest dipòsit, i mentre no s’habiliti un canal telemàtic per obtenir 
l’autoliquidació del mateix, caldrà que la persona interessada s’adreci a l’edifici del 
Safareig, ubicat al carrer Campins, núm. 24 de Sant Celoni, amb una còpia de l’acord 
d’atorgament de la llicència d’obres, per tal que l’OAC li pugui generar l’autoliquidació 
d’aquest dipòsit. 

• Programa de control de qualitat redactat pel director d’execució de l’obra. 
 

2n.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència 
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
3r.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions provisionals de l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i de la Taxa per concessió de llicències urbanístiques les 
aprovarà i notificarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en virtut dels 
acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni en dates 
30 d'octubre i 27 de desembre de 2007. 
 
4t.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi hagi 
lloc. 
 
8. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL 
CARRER COMERÇ, NÚM. 11 DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-13/22 (2022/1120). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per construcció piscina al carrer Comerç, núm. 11 de 
Sant Celoni, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, sota les condicions següents: 

 
- Condicions administratives generals: 

 
1. Les obres que empara aquesta llicència d’acord amb allò establert a l'article 189 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat pel Decret 64/204, s’hauran d’iniciar en el termini 
d’un any, i el termini per acabar-les és de tres anys, a comptar a partir de l'endemà del dia en 
què es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. La llicència urbanística caduca si, en 
finir qualsevol dels terminis a què es fa referència anteriorment, o les pròrrogues 
corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. Els titulars d'una llicència 
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els 
terminis establerts. 
 
D’acord amb l’article 37.3 del Decret 64/2014, la persona titular d’una llicència urbanística per 
a l’execució d’obres ha de lliurar a l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres 
estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final 
d’obres expedit per aquesta mateixa direcció.  
 
2. L’interessat, en tot allò que afecti la via pública, col·locarà els senyals precisos per evitar 
accidents i coordinarà les seves accions amb l’àrea de seguretat ciutadana d’aquest ajuntament. 



 

 

 
3. Si hi hagués ocupació de la via pública, s'aplicaria l'Ordenança municipal sobre ocupació del 
subsòl, sòl i volada de la via pública en vigor. 
 
4. Cal complir allò establert a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
Aquesta llei serà d’aplicació a les obres de nova construcció i a les obres en edificis existents, 
per les quals es sol·liciti la corresponent llicència d’edificació. Cal tenir present això a l’apartat 
d’assegurances obligatòries de danys per part del promotor o propietari. 
 
5. Aquesta llicència restarà sense efecte si s'incompleixen les condicions sota les quals 
s'atorga. 
 
6. Aquesta llicència s’atorga sens perjudici de la resta d’autoritzacions preceptives, d’acord la 
legislació de règim local i sectorial. 
 
7. L’import del dipòsit per reposició d’elements urbanístics serà retornat quan es presenti el 
certificat final d’obres i s’efectuï l’oportuna inspecció per tècnics municipals comprovant-se 
que no s’hagi malmès cap element urbanístic del carrer i que les obres s’hagin executat 
d’acord amb el projecte presentat. 

 
- Condicions d’eficàcia de la llicència: 

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

 

• Projecte d’execució visat pel col·legi professional corresponent i degudament signat. 

• Certificat emès pel redactor del projecte conforme el projecte d’execució coincideix 
amb el projecte bàsic presentat. 

• Nomenament del contractista que executarà l’obra. 

• Document d’acceptació dels residus per un gestor autoritzat amb indicació de la fiança 
constituïda. 

• Dipòsit urbanístic: 4.95ml x 100 euros: 495 € 
Per a la constitució d’aquest dipòsit, i mentre no s’habiliti un canal telemàtic per obtenir 
l’autoliquidació del mateix, caldrà que la persona interessada s’adreci a l’edifici del 
Safareig, ubicat al carrer Campins, núm. 24 de Sant Celoni, amb una còpia de l’acord 
d’atorgament de la llicència d’obres, per tal que l’OAC li pugui generar l’autoliquidació 
d’aquest dipòsit. 

• Programa de control de qualitat redactat pel director d’execució de l’obra. 
 

2n.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència 
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
3r.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions provisionals de l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i de la Taxa per concessió de llicències urbanístiques les 
aprovarà i notificarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en virtut dels 
acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni en dates 
30 d'octubre i 27 de desembre de 2007. 
 
4t.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi hagi 
lloc. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL 
CARRER COMTE BORRELL, NÚM. 21 DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM- 16/22 
(2022/1302). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per construcció de piscina al carrer Comte Borrell, núm. 
21 de Sant Celoni, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, sota les condicions 
següents: 

 
- Condicions administratives generals: 

 
1. Les obres que empara aquesta llicència d’acord amb allò establert a l'article 189 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat pel Decret 64/204, s’hauran d’iniciar en el termini 
d’un any, i el termini per acabar-les és de tres anys, a comptar a partir de l'endemà del dia en 
què es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. La llicència urbanística caduca si, en 
finir qualsevol dels terminis a què es fa referència anteriorment, o les pròrrogues 
corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. Els titulars d'una llicència 
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els 
terminis establerts. 
 
D’acord amb l’article 37.3 del Decret 64/2014, la persona titular d’una llicència urbanística per 
a l’execució d’obres ha de lliurar a l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres 
estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final 
d’obres expedit per aquesta mateixa direcció.  
 
2. L’interessat, en tot allò que afecti la via pública, col·locarà els senyals precisos per evitar 
accidents i coordinarà les seves accions amb l’àrea de seguretat ciutadana d’aquest ajuntament. 
 
3. Si hi hagués ocupació de la via pública, s'aplicaria l'Ordenança municipal sobre ocupació del 
subsòl, sòl i volada de la via pública en vigor. 
 
4. Cal complir allò establert a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
Aquesta llei serà d’aplicació a les obres de nova construcció i a les obres en edificis existents, 
per les quals es sol·liciti la corresponent llicència d’edificació. Cal tenir present això a l’apartat 
d’assegurances obligatòries de danys per part del promotor o propietari. 
 
5. Aquesta llicència restarà sense efecte si s'incompleixen les condicions sota les quals 
s'atorga. 
 
6. Aquesta llicència s’atorga sens perjudici de la resta d’autoritzacions preceptives, d’acord la 
legislació de règim local i sectorial. 
 
7. L’import del dipòsit per reposició d’elements urbanístics serà retornat quan es presenti el 
certificat final d’obres i s’efectuï l’oportuna inspecció per tècnics municipals comprovant-se 
que no s’hagi malmès cap element urbanístic del carrer i que les obres s’hagin executat 
d’acord amb el projecte presentat. 
 
- Condicions d’eficàcia de la llicència: 

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

 

• Projecte d’execució visat pel col·legi professional corresponent i degudament signat. 

• Certificat emès pel redactor del projecte conforme el projecte d’execució coincideix 
amb el projecte bàsic presentat. 

• Assumeix de la direcció d’obra i de la direcció d’execució de l’obra. 

• Dipòsit urbanístic: 3ml x 100 euros: 300 € 



 

 

Per a la constitució d’aquest dipòsit, i mentre no s’habiliti un canal telemàtic per 
obtenir l’autoliquidació del mateix, caldrà que la persona interessada s’adreci a 
l’edifici del Safareig, ubicat al carrer Campins, núm. 24 de Sant Celoni, amb una 
còpia de l’acord d’atorgament de la llicència d’obres, per tal que l’OAC li pugui 
generar l’autoliquidació d’aquest dipòsit. 

• Programa de control de qualitat redactat pel director d’execució de l’obra. 
 

2n.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la concessió de la llicència 
anterior en aquells casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
3r.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions provisionals de l'Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres i de la Taxa per concessió de llicències urbanístiques les 
aprovarà i notificarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en virtut dels 
acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni en dates 
30 d'octubre i 27 de desembre de 2007. 
 
4t.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi hagi 
lloc. 

 
10. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL 
CARRER JOAN RIGUAL, NÚM. 17 DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM- 17/22 (/2022/1479). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per construcció de piscina al carrer Joan Rigual, núm. 
17 de Sant Celoni, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, sota les condicions 
següents: 

 
- Condicions administratives generals: 

 
1. Les obres que empara aquesta llicència d’acord amb allò establert a l'article 189 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat pel Decret 64/204, s’hauran d’iniciar en el termini 
d’un any, i el termini per acabar-les és de tres anys, a comptar a partir de l'endemà del dia en 
què es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. La llicència urbanística caduca si, en 
finir qualsevol dels terminis a què es fa referència anteriorment, o les pròrrogues 
corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. Els titulars d'una llicència 
urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini 
d'acabament de les obres si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els 
terminis establerts. 
 
D’acord amb l’article 37.3 del Decret 64/2014, la persona titular d’una llicència urbanística per 
a l’execució d’obres ha de lliurar a l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres 
estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final 
d’obres expedit per aquesta mateixa direcció.  
 
2. L’interessat, en tot allò que afecti la via pública, col·locarà els senyals precisos per evitar 
accidents i coordinarà les seves accions amb l’àrea de seguretat ciutadana d’aquest ajuntament. 
 
3. Si hi hagués ocupació de la via pública, s'aplicaria l'Ordenança municipal sobre ocupació del 
subsòl, sòl i volada de la via pública en vigor. 
 
4. Cal complir allò establert a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
Aquesta llei serà d’aplicació a les obres de nova construcció i a les obres en edificis existents, 
per les quals es sol·liciti la corresponent llicència d’edificació. Cal tenir present això a l’apartat 
d’assegurances obligatòries de danys per part del promotor o propietari. 
 
5. Aquesta llicència restarà sense efecte si s'incompleixen les condicions sota les quals 
s'atorga. 
 



 

 

6. Aquesta llicència s’atorga sens perjudici de la resta d’autoritzacions preceptives, d’acord la 
legislació de règim local i sectorial. 
 
7. L’import del dipòsit per reposició d’elements urbanístics serà retornat quan es presenti el 
certificat final d’obres i s’efectuï l’oportuna inspecció per tècnics municipals comprovant-se 
que no s’hagi malmès cap element urbanístic del carrer i que les obres s’hagin executat 
d’acord amb el projecte presentat. 
 
- Condicions d’eficàcia de la llicència: 

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

 

• Projecte d’execució visat pel col·legi professional corresponent i degudament signat. 

• Certificat emès pel redactor del projecte conforme el projecte d’execució coincideix 
amb el projecte bàsic presentat. 

• Assumeix de la direcció d’obra i de la direcció d’execució de l’obra. 

• Nomenament del contractista que executarà l’obra. S’ha aportat un document en 
blanc. 

• Dipòsit urbanístic: 3ml x 100 euros: 300 € 
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. 
 
11. DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER INSTAL·LACIÓ DE TRES 
DIPÒSITS AERIS PER A EMMAGATZEMAR GLP A LA CARRETERA C-35, KM. 64 
D’AQUEST TERME MUNICIPAL. EXPEDIENT OM-23/22 (2022/1914). 
 
1r.- Denegar la llicència municipal d’obres, objecte de l’expedient OM-23/22, consistent en 
instal·lació de tres dipòsits aeris per a emmagatzematge GLP a la carretera C-35 km. 64, d’aquest 
terme municipal, en base a les consideracions que s’esgrimeixen a la part expositiva de 
conformitat amb els informes tècnics desfavorables emesos al respecte.  
 
2n.- Aprovar les liquidacions corresponents als tributs meritats per la llicència anterior en aquells 
casos en què és competent l’Ajuntament. 
 
3r.- Comunicar a la persona interessada que les liquidacions de la Taxa de llicències 
urbanístiques les aprovarà i notificarà l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, en virtut dels acords de delegació de competències aprovats pel Ple de l'Ajuntament 
de Sant Celoni en dates 30 d'octubre i 27 de desembre de 2007. 
 
4t.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi hagi 
lloc.  
 



 

 

5è.- Advertir a l ‘interessat que per a la presentació de recurs o qualsevol altra sol·licitud en el 
present expedient, haurà d’acreditar degudament la representació, de conformitat amb l‘article 
5.3 la Llei 39/2015. 
 
12. RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT AMB ACTIVITAT PRIVADA SOL·LICITADA 
PER LA TREBALLADORA MUNICIPAL SRA. M.C.G. 
 
En data de  8 d’abril de 2022, la treballadora municipal Sra. X presenta instància en la qual 
sol·licita el reconeixement de compatibilitat amb una activitat del sector privat en concret demana 
compatibilitat  per tal de realitzar tasques com a administrativa, fora de l’horari de feina i sense 
que hi hagi cap tipus de conflicte d’interessos i amb un màxim de 17,5 hores setmanals. 
 
En data 11 d’abril de 2022 el Tècnic superior de Recursos Humans emet informe que en la part 
que interessa diu:  
 
“Identificació de l’expedient 
 
Reconeixement de compatibilitat amb activitat privada sol·licitada per la treballadora municipal 
Sra. X. 
 
Antecedents 
 
En data de 8 d’abril de 2022, la treballadora municipal Sra. X presenta instància en la qual 
sol·licita el reconeixement de compatibilitat amb una activitat del sector privat com a 
administrativa a l’empresa privada amb una quantitat màxima de 17,5 hores setmanals i fora de 
la jornada de treball a l’Ajuntament. 
 
Legislació aplicable 
 
- Article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei 

de l’Administració de la Generalitat, aplicable a les entitats locals d’acord amb el seu article 
1.2.d). 
 

- Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, article 52 
del D. Leg. 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, quant a la competència del Ple 
per al reconeixement de les compatibilitats, 

 
Informe 
 
La norma general en cas de realitzar-se activitats en el sector privat és el reconeixement de 
compatibilitat, si bé amb les següents excepcions: 
 

a. El desenvolupament d’activitats privades, per si o mitjançant substitució, incloses les de 
caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats 
o de particulars, que es relacionin directament amb les que desenvolupa el departament, 
l’organisme, l’entitat o l’empresa pública en què presta serveis.  

b. S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que s’exerceixen en virtut d’un 
dret legalment reconegut i que realitzen per a si els directament interessats. 

c. No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s’han de prestar 
a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament del càrrec públic. 

d. La pertinença a consells d'administració o a òrgans rectors d’empreses o entitats 
privades, si l’activitat d’aquestes està directament relacionada amb les que desenvolupi 
el departament, l’organisme, l’entitat o l’empresa pública en què presta serveis el 
personal afectat. 



 

 

e. El desenvolupament d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui 
per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi 
d’intervenir per raó del lloc públic. 

f. El desenvolupament, per si o per persones interposades, de càrrecs de tot ordre en 
empreses o en societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o 
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o 
aval del sector públic, sigui quina sigui la configuració jurídica d’aquestes. 

g. La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es refereix 
la lletra d). 
 

L’article 12 de la mateixa Llei expressa: 
1. Es pot reconèixer la compatibilitat per al desenvolupament d’activitats privades en els 
casos següents:  
 
a) Si hom ocupa un sol lloc de treball en el sector públic en règim de jornada ordinària i 
no se supera el límit establert per l’apartat 2.  
b) Si el càrrec ocupat en el sector públic requereix la presència efectiva de l’interessat en 
l’administració pública corresponent durant un horari igual o superior a la meitat de la 
jornada ordinària, només quan aquest càrrec té la consideració de prestació a temps 
parcial.  
c) Si hom té autoritzada la compatibilitat d’un segon lloc o activitat públics i no superessin 
entre tots dos la jornada màxima de l’Administració.  

 
A més a més, en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada 
no pot superar la jornada ordinària de l'Administració incrementada d’un 50%. Per tant, a 
l’Ajuntament de Sant Celoni aquest límit màxim és de 52,50 hores setmanals. 
 
No es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al personal que ocupi els llocs de treball que 
comporten la percepció d’un complement específic pel factor d’incompatibilitat o per un concepte 
equiparable. 
 
L’activitat privada per a la qual la interessada sol·licita el reconeixement no coincideix amb cap 
dels supòsits d’incompatibilitat anteriors, i la suma de les jornades pública i privada no supera el 
límit màxim previst legalment.  
 
Vista la petició de la interessada,  
 
Conclusió 
 
A criteri d’aquest tècnic, es pot reconèixer la compatibilitat de l’activitat en el sector privat que 
sol·licita la treballadora interessada, Sra. X, amb les següents condicions: 
 
1. Activitat per a la qual es reconeix la compatibilitat: administrativa a l’empresa privada amb 

una quantitat màxima de 17,5 hores setmanals. 
 

2. El reconeixement de compatibilitat no pot modificar la jornada ni l’horari de la interessada, i 
restarà automàticament sense efecte en cas de modificació de les condicions d’exercici de 
l’activitat privada compatibilitzada, quan aquestes modificacions impliquin la superació dels 
límits legalment establerts per al reconeixement de compatibilitat. 

 
3. En cap cas podrà realitzar-se cap activitat de les declarades incompatibles per l’article 11 de 

la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Aministració 
de la Generalitat.  

Aquest es el meu informe que sotmeto a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.  No obstant 
això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.” 



 

 

A proposta del regidor de Serveis Generals, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, 
per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
ÚNIC.- Reconèixer la compatibilitat de l’activitat en el sector privat que sol·licita la treballadora 
municipal Sra. X, amb DNI X, sota les condicions següents: 
 
Activitat per a la qual es reconeix la compatibilitat: Administrativa al sector privat  amb 17,5 hores 
setmanals. 

 
El reconeixement de compatibilitat no pot modificar la jornada ni l’horari de l’interessat i restarà 
automàticament sense efecte en cas de modificació de les condicions d’exercici de l’activitat 
privada compatibilitzada quan aquestes modificacions impliquin la superació dels límits legalment 
establerts per al reconeixement de compatibilitat. 
 
En cap cas podrà realitzar-se cap activitat de les declarades incompatibles per l’article 11 de la 
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, aplicable a les entitats locals d’acord amb l’article 1.2.d) de la referida 
Llei. 
  
13. RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT AMB ACTIVITAT PRIVADA SOL·LICITADA 
PEL TREBALLADOR MUNICIPAL SR. J.C.G. 
 
En data de  8 d’abril de 2022, el treballador municipal Sr. X presenta instància en la qual sol·licita 
el reconeixement de compatibilitat amb una activitat del sector privat en concret demana 
compatibilitat  per tal de realitzar tasques com a enginyer industrial, fora de l’horari de feina i 
sense que hi hagi cap tipus de conflicte d’interessos i amb un màxim de 17,5 hores setmanals. 
 
En data 11 d’abril de 2022 el Tècnic superior de Recursos Humans emet informe que en la part 
que interessa diu:  
 
“Identificació de l’expedient 
 
Reconeixement de compatibilitat amb activitat privada sol·licitada pel treballador municipal Sr. X. 
 
Antecedents 
 
En data de 8 d’abril de 2022, el treballador municipal Sr X presenta instància en la qual sol·licita 
el reconeixement de compatibilitat amb una activitat del sector privat com enginyer industrial amb 
una quantitat màxima de 17,5 hores setmanals i fora de la jornada de treball a l’Ajuntament. 
 
Legislació aplicable 
 
- Article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei 

de l’Administració de la Generalitat, aplicable a les entitats locals d’acord amb el seu article 
1.2.d). 

 
- Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, article 52 

del D. Leg. 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, quant a la competència del Ple 
per al reconeixement de les compatibilitats, 

 
Informe 
 
La norma general en cas de realitzar-se activitats en el sector privat és el reconeixement de 
compatibilitat, si bé amb les següents excepcions: 
 



 

 

a. El desenvolupament d’activitats privades, per si o mitjançant substitució, incloses les de 
caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats 
o de particulars, que es relacionin directament amb les que desenvolupa el departament, 
l’organisme, l’entitat o l’empresa pública en què presta serveis.  

b. S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que s’exerceixen en virtut d’un 
dret legalment reconegut i que realitzen per a si els directament interessats. 

c. No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s’han de prestar 
a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament del càrrec públic. 

d. La pertinença a consells d'administració o a òrgans rectors d’empreses o entitats 
privades, si l’activitat d’aquestes està directament relacionada amb les que desenvolupi 
el departament, l’organisme, l’entitat o l’empresa pública en què presta serveis el 
personal afectat. 

e. El desenvolupament d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui 
per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi 
d’intervenir per raó del lloc públic. 

f. El desenvolupament, per si o per persones interposades, de càrrecs de tot ordre en 
empreses o en societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o 
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o 
aval del sector públic, sigui quina sigui la configuració jurídica d’aquestes. 

g. La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es refereix 
la lletra d). 
 

L’article 12 de la mateixa Llei expressa: 
 

1. Es pot reconèixer la compatibilitat per al desenvolupament d’activitats privades en els 
casos següents:  
 
a) Si hom ocupa un sol lloc de treball en el sector públic en règim de jornada ordinària i 
no se supera el límit establert per l’apartat 2.  
b) Si el càrrec ocupat en el sector públic requereix la presència efectiva de l’interessat en 
l’administració pública corresponent durant un horari igual o superior a la meitat de la 
jornada ordinària, només quan aquest càrrec té la consideració de prestació a temps 
parcial.  
c) Si hom té autoritzada la compatibilitat d’un segon lloc o activitat públics i no superessin 
entre tots dos la jornada màxima de l’Administració.  

 
A més a més, en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada 
no pot superar la jornada ordinària de l'Administració incrementada d’un 50%. Per tant, a 
l’Ajuntament de Sant Celoni aquest límit màxim és de 52,50 hores setmanals. 
 
No es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al personal que ocupi els llocs de treball que 
comporten la percepció d’un complement específic pel factor d’incompatibilitat o per un concepte 
equiparable. 
 
L’activitat privada per a la qual l’interessat sol·licita el reconeixement no coincideix amb cap dels 
supòsits d’incompatibilitat anteriors, i la suma de les jornades pública i privada no supera el límit 
màxim previst legalment.  
 
Vista la petició de la interessada,  
 
Conclusió 
 
A criteri d’aquest tècnic, es pot reconèixer la compatibilitat de l’activitat en el sector privat que 
sol·licita el treballador interessat, Sr. X, amb les següents condicions: 
 



 

 

1. Activitat per a la qual es reconeix la compatibilitat: enginyer industrial amb una quantitat 
màxima de 17,5 hores setmanals. 

2 El reconeixement de compatibilitat no pot modificar la jornada ni l’horari de l’interessat, i 
restarà automàticament sense efecte en cas de modificació de les condicions d’exercici 
de l’activitat privada compatibilitzada, quan aquestes modificacions impliquin la 
superació dels límits legalment establerts per al reconeixement de compatibilitat. 

3 En cap cas podrà realitzar-se cap activitat de les declarades incompatibles per l’article 
11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat.  
 

Aquest es el meu informe que sotmeto a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.  No obstant 
això, la Corporació acordarà el que estimi convenient..” 
 
A proposta del regidor de Serveis Generals, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, 
per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
ÚNIC.- Reconèixer la compatibilitat de l’activitat en el sector privat que sol·licita el treballador 
interessat, Sr. X, amb DNI X,  sota les condicions següents: 
 
Activitat per a la qual es reconeix la compatibilitat: Enginyer industrial amb 17,5 hores setmanals. 

 
El reconeixement de compatibilitat no pot modificar la jornada ni l’horari de l’interessat i restarà 
automàticament sense efecte en cas de modificació de les condicions d’exercici de l’activitat 
privada compatibilitzada quan aquestes modificacions impliquin la superació dels límits legalment 
establerts per al reconeixement de compatibilitat. 
 
En cap cas podrà realitzar-se cap activitat de les declarades incompatibles per l’article 11 de la 
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, aplicable a les entitats locals d’acord amb l’article 1.2.d) de la referida 
Llei. 
  
PUNT D’URGÈNCIA 
 
14. DECLARACIÓ DE L’EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ DE DRETS FUNERARIS SOBRE 
NÍNXOLS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE SANT CELONI. 
 
1. Declarar l’extinció de les concessions de drets funeraris que s’indiquen com annex al present 
acord del cementiri municipal de Sant Celoni, atesa la finalització del termini de la concessió. 
 
2. Disposar el trasllat de les despulles existents dels nínxols que s’indiquen com annex al present 
acord a l'ossera general, de conformitat amb el que estableix el Reglament del Cementiri 
Municipal i de policia mortuòria. 
 
3. Notificar el present acord als interessats amb la corresponent instrucció dels recursos que 
contra aquest poden interposar-se. 

 
ANNEX 

 
Nínxol Illa  Cementiri Data finalització  Titular 
 
288 2 Sant Celoni 10/02/1974   
15 10 Sant Celoni 17/03/1976   
126 14 Sant Celoni 23/02/1980   
39 14 Sant Celoni 02/03/1980   
27 15 Sant Celoni 27/10/1981   
138 17 Sant Celoni 31/01/1992   
63 15 Sant Celoni 21/02/1996  l 



 

 

150 17 Sant Celoni 27/09/1998   
60 14 Sant Celoni 03/05/1998   
171 17 Sant Celoni 18/10/1998   
177 17 Sant Celoni 28/12/2002   
8 19 Sant Celoni 22/02/2005   
13 19 Sant Celoni 28/04/2007   
9 19 Sant Celoni 23/12/2010   
605 L Sant Celoni 22/04/2012   
10 19 Sant Celoni 30/11/2017   
81 16 Sant Celoni 06/01/2019   
11 19 Sant Celoni 28/02/2019   
3 19 Sant Celoni 19/03/2019   
42 14 Sant Celoni 13/01/2020   
2 19 Sant Celoni 12/05/2020   

 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono 
fe. 
 
 
Alcalde                                                                             Secretari 
 
 
 
    


