
 

 

 
 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 16 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.: JGL2022/13 
Caràcter: ordinària 
Data:  16 de juny de 2022 
Inici: 09:36 
Fi: 09:44  
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President:   Raül Garcia Ramírez  JuntsXCat 
 
Regidors/es:   Magalí Miracle Rigalós  ERC-AM 

Ernest Vilà Pladevall JuntsXCat  
    Josep Mª Orra Pié  ERC-AM  
    Mª Àngels Bordetas Delgado  JunsXCat 
     
S’excusa:   Anaïs Medina Terradas  JuntsXCat 
    
     
Secretari   Sergi Ribas Beltrán   
 
 
Ordre del dia: 
 
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 02.06.2022. 
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia  
 
2. Retorn, si escau, de la garantia definitiva del contracte per a la prestació del servei de jardineria 
i neteja d’espais verds públics del terme municipal de Sant Celoni.  
 
3. Aprovació de la contractació de l’assegurança de dos habitatges amb finalitats socials. 
 
4. Aprovació de la segona i última pròrroga del conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Sant Celoni i a Societat Española d’Ornitologia (seo/birdlife) per a la realització d’actuacions 
de custòdia del territori a l’estany de les Llobateres. 
 
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 02.06.2022.  
 
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 02.06.2022. Al no 
formular-se cap reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.   
 
2. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE JARDINERIA I NETEJA D’ESPAIS VERDS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL 
DE SANT CELONI. 
 
1. Retornar a Fundació Acció Baix Montseny, amb CIF G-61784898, la garantia definitiva en 
metàl·lic per import de 9.945,70 €, dipositat a la Tresoreria municipal amb motiu de l’adjudicació 
del contracte del servei de  jardineria i neteja dels espais verds públics del municipi de Sant 
Celoni. 
 
2.  Per tal d’efectual el retorn de la garantia, serà necessari presentar davant la Tresoreria 
municipal la següent documentació:  
 

a.- Si l’empresa consta en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de 
Catalunya, es presentarà còpia del DNI del representant legal. 
 
b.- En cas de que l’empresa no consti en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la 
Generalitat de Catalunya, serà necessari aportar la següent documentació: 

 
- Còpia de l’escriptura de poders vigent del representant de l’entitat.  
- DNI del representant legal  
- Certificat original de l’empresa conforme els poders estan vigents.  

 
Si la recollida de l’aval no la realitza el representant legal de l’empresa caldrà aportar:  

 
- DNI de la persona que recollirà l’aval.  
- Autorització per a la recollida de l’aval, signada pel representant legal de l’empresa.  

 
3. Notificar aquest acord a Fundació Acció Baix Montseny, amb expressió dels recursos a què 
tingui dret.  
 
3. APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE DE L’ASSEGURANÇA DE DOS HABITATGES 
AMB FINALITATS SOCIALS. 
 
1.-  Aprovar  la contractació amb Seguros Catalana de Occidente, SA, de Seguros y Reaseguros, 
amb NIF A-28119220 l’assegurança de danys a edificis i instal·lacions de dos habitatges amb 
finalitats socials (carrer Sant Martí, 12A baixos 2a i Av. de la Pau, 48 Esc. 1 4t 2a),  amb una 
prima anual de 250,15€ i amb plena subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i 
al Plec de prescripcions tècniques aprovats pel Consorci Català pel Desenvolupament Local i a 
l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.01) formalitzat en data 30.12.2020 entre el CCDL i la 
companyia Seguros Catalana de Occidente, SA, de Seguros y Reaseguros. 
 
2.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 250,15€ amb càrrec a les següents aplicacions 
del pressupost municipal: 
 



 

 

 Concepte   Partida pressupostària  Import 
Habitatges socials  04 231 F0 224    250,15€ 
 
3.- Determinar que el contracte amb Seguros Catalana de Occidente, SA, de Seguros y 
Reaseguros per a la concertació de l’assegurança de danys a edificis i instal·lacions de 
l’ajuntament de Sant Celoni té un termini de durada iniciant-se la seva vigència el dia 17.06.2022 
i fins al dia 10.12.2022. Aquest termini podrà ser prorrogat per tres períodes addicionals de 12 
mesos cadascun, fins a un màxim total de 48 mesos (inclòs el termini inicial), en el benentès que 
es mantingui la vigència de l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a edificis i 
instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.01) tramitat pel CCDL. 
 
4.- Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, a  Seguros Catalana de 
Occidente, SA, de Seguros y Reaseguros i a Ferrer&Ojeda, Correduría de Seguros, SL i donar-
li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
4. APROVACIÓ DE LA SEGONA I ÚLTIMA PRÒRROGA DEL CONVENI MARC DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I LA SOCIETAT ESPAÑOLA 
D’ORNITOLOGIA (SEO/BIRDLIFE) PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DE CUSTÒDIA 
DEL TERRITORI A L’ESTANY DE LES LLOBATERES.  
 
1. Aprovar la segona pròrroga per un nou i últim termini d’un any de durada del conveni marc de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la Societat Espanyola d’Ornitologia SEO/BirdLife 
per a la realització d’actuacions de custòdia del territori a l’estany de les Llobateres de data 
16/07/2019. La pròrroga del conveni literalment diu: 
 
PRÒRROGA 2ª DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
SANT CELONI  I LA SOCIETAT ESPAÑOLA D’ORNITOLOGIA (SEO/BirdLife) PER A LA 
REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI A L’ESTANY DE LES 
LLOBATERES 
 
Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica 
 
REUNITS 
D’una part, el Sr. X, de qui s’ometen les circumstàncies personals perquè compareix com Alcalde 
de l'Ajuntament de Sant Celoni, (en endavant l’Ajuntament) amb domicili a la Plaça de la Vila, 
núm. 1 i CIF P-0820100F, en el seu nom i representació, en ús de les atribucions de l’article 21 
de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local i 53 del D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, assistit del secretari municipal Sr. 
X, que dóna fe de l’acte. 
 
D’altra part, el Sr X, el qual actua en representació de la Sociedad Española de Ornitología 
(SEO/BirdLife) en qualitat de Director de Desenvolupament Institucional de SEO/BirdLife, amb 
domicili social a c/ Melquiades Biencinto 34, 28053 Madrid, i CIF G28795961 actuant en nom i 
representació de la mateixa en virtut de poder suficient otorgat davant el Notario de Madrid, D. X 
en data 13 de maig de 2004 sota el número 1.413 del seu protocol.  
 
NOTA: a efectes de notificació postal i/o per correu electrònic així com de les signatures dels 
annexos anuals, es farà directament a través de l'oficina de SEO/BirdLife a Catalunya, situada a 
Barcelona (c/ Múrcia 2-8, local 13, 08026 Barcelona) i amb la delegada de l'entitat. 
 
Les parts que intervenen es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal 
necessària per a la formalització del present document i, en aquests mèrits 
 
MANIFESTEN 
 
I. ÀMBIT GEOGRÀFIC, TITULARITAT REGISTRAL I PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 



 

 

L’Ajuntament de Sant Celoni és el titular de la finca anomenada les Llobateres, ubicada a l’extrem 
oriental del terme municipal de Sant Celoni, inscrita al Registre de la Propietat de Sant Celoni, 
finca núm. 7843, Volum 1412, Llibre 108 de Sant Celoni, foli 58, referència cadastral núm. 
08201A030000020000RA (67.013 m2) i 08201A030000010000RW (25.083 m2). 
 
Títol: li pertany per donació formalitzada en escriptura atorgada el 5 de febrer de 2001 davant el 
notari de Sant Celoni, número 247 del seu protocol. 
 
Concretament, la zona humida de les Llobateres s’emplaça al marge dret del riu Tordera, entre 
la Batllòria i Hostalric, entre el riu i una àrea de descans de l’autopista AP-7. Les seves 
coordenades són: UTM31N-ETRS89 466342.0; 4619575.9 i Geogràfica ETRS89 2.595313E; 
41.727277N. Al nord limita amb el riu Tordera, al sud amb l’autopista i a l’est i l’oest amb espais 
agrícoles, a l’est amb un camp de conreu de secà i a l’oest amb una plantació de plàtans. 
 
Pel que fa al planejament urbanístic, les Llobateres es troben en un sòl no urbanitzable classificat 
com a tipus VI zona 22.II, àrea de ribera amb reglamentació específica. Aquest tipus de sòl es 
defineix com a terrenys ocupats per lleres dels cursos principals i zones al·luvials adjacents. 
Tenen un alt interès per la funció de corredors biològics que exerceixen i perquè són els llocs on 
es pot desenvolupar la vegetació de ribera. 
 
II. CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ VIGENT 
 
En data 16/07/2019 es va signar el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Celoni i la Societat Espanyola d’Ornitologia SEO/BirdLife i que té per objecte formalizar la 
col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i SEO/BirdLife per treballar conjuntament, en el 
marc de la custòdia del territori, en la protecció i desenvolupament dels ecosistemes aquàtic i de 
ribera de la zona humida de les Llobateres. 
 
Aquest conveni no suposa la cessió o atorgament de cap dret en exclusiva en el seu àmbit 
geogràfic d’aplicació.  
 
D‘acord amb el pacte VUITÈ del conveni, el mateix va entrar en vigor el dia de la seva signatura 
i la seva durada és de dos anys. 
Així mateix es preveu que podrà perllongar-se any a any fins a un màxim de dos anys si les parts 
en consideren la conveniència. En aquest cas, les parts subscriuran una pròrroga a l'efecte, amb 
un mínim d'un mes abans de l’expiració de la seva vigència.  
 
Actualment està en vigor la primer pròrroga anual del conveni, que es va acordar per les parts 
mitjançant document formalitzat en dates 21/07/2021 i 3/09/2021, i que finalitza la seva vigència 
en data 17 de juliol de 2022. 
 
III.- INTERÉS D’ AMBDUES PARTS DE PRORROGAR EL CONVENI 
 
Ambdues parts han manifestat l’interès en prorrogar el conveni pel un nou termini d’un any, 
mantenint íntegrament el contingut dels seus pactes així com els compromisos assumits per les 
parts i previstos en el conveni. 
 
Per tot això, les dues parts, de comú acord i reconeixent plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest document de pròrroga del conveni marc de col·laboració, que es regirà pels 
següents: 
  

PACTES  
 
PRIMER.- Pròrroga  
 
Les parts pacten prorrogar, per el termini d’un any, la vigència del conveni marc de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Sant Celoni i la Societat Espanyola d’Ornitologia SEO/BirdLife per a la 



 

 

realització d‘actuacions de custodia del territori a l’estany de Les Llobateres, en endavant el 
“Conveni”, formalitzat en data 17 de juliol de 2021. 
 
La present pròrroga esdevé la segona i última pròrroga anual del conveni i finalitzarà la seva 
vigència en data 17 de juliol de 2023. 
 
SEGONA.- Vigència dels pactes del Conveni 
 
Les pactes continguts en el Conveni mantenen íntegrament la seva vigència i esdevé plena la 
seva eficàcia entre els parts. 
 
TERCERA.- Jurisdicció 
 
El Conveni i la present pròrroga tenen naturalesa administrativa i en la seva interpretació i 
desenvolupament regeix l’ordenament jurídic administratiu, amb expressa submissió de les parts 
a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, les parts signen el present document per duplicat, quedant-ne un en 
poder de cada part, en el lloc i data indicats a l’encapçalament, de tot el qual, com a secretari, en 
dono fe. 
 
2. Facultar al Sr. Alcalde, per a la seva signatura. 
 
3. Notificar el present acord Societat Espanyola d’Ornitologia SEO/BirdLife per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
4. Un cop signat el document de pròrroga del conveni, publicar-lo a la Seu Electrònica (Secció 
Convenis) de l’Ajuntament per a la seva consulta, a fi de donar compliment als principis de 
publicitat activa i transparència informativa als àmbits dels convenis de col·laboració, acollits a la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(article 8.2) i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern (article 14). 
 
PUNT D’URGÈNCIA 

 

5. CONVALIDACIÓ PER PART DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LA RESOLUCIÓ 

D’ALCALDIA DE 04.04.2022 EN L’EXPEDIENT 2022/1391, RELATIU A LA PRÒRROGA DEL 
CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA REVISIÓ I MANTENIMENT DEL 
ROCÒDROM DEL PAVELLÓ DEL CENTRE MUNICIPAL D’ESPORTS SOT DE LES 
GRANOTES I DE LA REVISIÓ I MANTENIMENT DE LES ESCALES D’EVACUACIÓ I GRADES 
MOTORITZADES DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS 11 DE SETEMBRE. 

 
1. Convalidar la Resolució d’Alcaldia dictada en data 4 d’abril de 2022 en l’expedient 2022/1391, 
relatiu a la Pròrroga del contracte per a la prestació del servei de  la revisió i manteniment del 
rocòdrom del Pavelló del Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes i de la revisió i  
manteniment de les escales d’evacuació i grades motoritzades del Pavelló Municipal d’Esports 
11 de setembre amb l’empresa adjudicatària Talleres Palautordera SA – TP Sport. 
 
2. En conseqüència de l’acord anterior, fer seu i assumir per part de la JGL el contingut de la 
resolució esmentada, que consta en aquest expedient, i que en la seva part dispositiva literalment 
diu: 
 
       << 

1. Prorrogar per 2 anys més, el contracte formalitzat en data 21.06.2018 amb  Talleres 
Palautordera SA – TP Sport, amb CIF A08869042 per a la gestió del servei de la revisió 
i manteniment del rocòdrom del Pavelló del Centre Municipal d’Esports Sot de les 
Granotes i de la revisió i  manteniment de les escales d’evacuació i grades motoritzades 



 

 

del Pavelló Municipal d’Esports 11 de setembre. La pròrroga s’iniciarà el 22.06.2022 i 
finalitzarà el 21.06.2024. 

 
2. Autoritzar i disposar la despesa que s’indica en el desglòs següent, a les aplicacions 

pressupostàries 07 342F0 212, pavelló municipal Sot de les Granotes, edificis i altres 
construccions i 07 342C0 212, pavelló municipal 11 de setembre, edificis i altres 
construccions,  quedant supeditada l’aprovació de la despesa corresponent als exercicis 
de 2023 i 2024 i a l’existència de crèdit en els pressupostos corresponents: 
 

Lot 1: servei de revisió i manteniment del rocòdrom del Pavelló del Centre 
Municipal d’Esports Sot de les Granotes 

Exercici Període Partida 
pressupostària 

Base 
imposable 

Import 
IVA 

Import 
total 

2022 De 22 de 
juny a 31 de 
desembre 

 
 
07 342F0 212 

 

1.744,22 € 366,29 € 2.110,51 € 

2023 De l’1 de 
gener a 31 
de 
desembre 

 
3.680,00 € 

 
772,80 € 

 
4.452,80 € 

2024 De 1 de 
gener a 21 
de juny 

1.935,78 € 406,51 € 2.342,29 € 

 

Lot 2: servei de revisió i manteniment de les escales d’evacuació i les 
grades motoritzades del Pavelló Municipal d’Esports 11 de setembre 

Exercici Període Partida 
pressupostària 

Base 
imposable 

Import 
IVA 

Import 
total 

2022 De 22 de 
juny a 31 
de 
desembre 

 
 
07 342C0 212 

1.289,20 € 270,12 € 1.559,93 
€ 

2023 De l’1 de 
gener a 31 
de 
desembre 

 
2.720,00 € 

 
571,20 € 

 
3.291,20 

€ 

2024 De 1 de 
gener a 21 
de juny 

1.430,80 € 300,47 € 1.731,27 
€ 

 
 
3. Notificar aquest acord a Talleres Palautordera SA – TP Sport per al seu coneixement i als 
oportuns efectes, amb indicació dels recursos que pertoquin.  
 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono 
fe. 
 
 
Alcalde                                                                             Secretari 
 
 
 
    


