
 

 

 
 
 

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

GOVERN LOCAL DEL DIA 3 DE NOVEMBRE 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.: JGL2022/24 
Caràcter: ordinària 
Data:  3 de novembre de 2022 
Inici: 09:36 
Fi: 09:38  
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President:   Raül Garcia Ramírez  JXCAT-JUNTS 
 
Regidors/es:   Magalí Miracle Rigalós  ERC-AM 

Anaïs Medina Terradas  JXCAT-JUNTS 
    Ernest Vilà Pladevall  JXCAT-JUNTS 
    Josep Mª Orra Pié  ERC-AM 

M. Àngels Bordetas Delgado  JXCAT-JUNTS 
      
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 20.10.2022.  
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia 
 
2. Extinció, si escau, del dret funerari sobre un nínxol del cementiri municipal de Sant Celoni, per 
renúncia dels titulars, i cessió del dret a favor de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
3. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Servicios Microinformática SA, amb 
motiu del contracte basat en l’acord marc de subministrament del sistema de videoacta, equips 
de gravació i transmissió d’actes, i el seu manteniment, que promou l’Associació Catalana de 
Municipis. 
 
4. Concessió de llicència d’obres majors de reforma d’habitatge unifamiliar situat a la carretera 
Vella, núm. 67 de Sant Celoni. Expedient OM-9/22 (2022/620). 
 
5. Concessió de llicència d’obres majors de reforma interior i reforç estructural d’un habitatge 
situat al carrer Sant Roc, núm. 13 de Sant Celoni. Expedient OM-78/21 (2022/6403). 
 



 

 

6. Concessió de llicència de canvi d’ús de local a habitatge i obres de reforma per materialitzar 
aquest canvi d’ús a la Carretera Vella, núm. 142 baixos de Sant Celoni. Expedient OM-42/22 
(2022/3966). 
 
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 20.10.2022. 
 
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 20.10.2022. Al no 
formular-se cap reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.    
 
2. EXTINCIÓ DEL DRET FUNERARI SOBRE UN NÍNXOL DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE 
SANT CELONI, PER RENÚNCIA DELS TITULARS, I CESSIÓ DEL DRET A FAVOR DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI.  
 
1. Declarar l’extinció dels drets funeraris sobre el nínxol 315 de l’illa 1 del cementiri municipal de 
Sant Celoni, atesa la renúncia de la Sra. X i del Sr. X, titulars de la concessió. 
 
2. Aprovar la valoració del referit nínxol, segons allò acordat per la Junta de Govern Local de 
01.12.2004, d’acord amb el següent detall: 
 

Taxa de concessió nínxol durant 50 anys: 930 € 
Data adquisició nínxol:     1967 
Anys transcorreguts:     55 
Depreciació:      100% 
Valor residual:      18,60 € 
 
Quantitat a abonar:     18,60 € 

 
3. Aprovar la devolució dels ingressos indeguts pels anys no subjectes als drets funeraris per 
import de 18,60 € (divuit euros amb seixanta cèntims) amb càrrec al concepte pressupostari 
32901 Cementiris. Ordenar i efectuar el pagament d’aquest import al Sr. X, amb DNI 3**65**0**Z, 
amb el benentès que fer efectiu el pagament, la persona interessada haurà d’entregar la 
Tresoreria local el full de dades del compte bancari on s’ha de fer el pagament: 
http://www.santceloni.cat/dadescreditor 
 
4. Notificar aquest acord a les persones interessades i a Monserdà SA, per al seu coneixement 
als efectes oportuns, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
3. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER SERVICIOS 
MICROINFORMÁTICA SA AMB MOTIU DE DEL CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC 
DE SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE VIDEOACTA, EQUIPS DE GRAVACIÓ I 
TRANSMISSIÓ D’ACTES, I EL SEU MANTENIMENT, QUE PROMOU L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS. 
 
1. Retornar a Servicios Microinformática SA, amb CIF A-25027145, la garantia definitiva en forma 
d’assegurança de crèdit i caució per import de 1.423,37 € , dipositada a la Tresoreria municipal 
amb motiu de l’adjudicació del contracte basat en l’Acord Marc de subministrament del sistema 
de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i el seu manteniment, que promou 
l’Associació Catalana de Municipis. 
 
2. Per tal d’efectuar el retorn de l’assegurança de crèdit i caució, serà necessari presentar davant 
la Tresoreria municipal la següent documentació: 

http://www.santceloni.cat/dadescreditor


 

 

 
a) Si la recollida de la garantia la realitza el representant legal de l’empresa, haurà 

d’identificar-se amb el seu DNI. 
b) Si la recollida de la garantia la realitza una persona diferent del representant legal, haurà 

d’identificar-se amb el seu DNI i aportar autorització per a la retirada de la garantia 
signada pel representant legal. 

 
3. Notificar aquest acord a Servicios Microinformática SA, amb expressió dels recursos a què 
tingui dret. 
 
4. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE REFORMA D’HABITATGE 
UNIFAMILIAR SITUAT A LA CARRETERA VELLA, NÚM. 67 DE SANT CELONI. EXPEDIENT 
OM-9/22 (2022/620). 
 
1r.- Concedir a Yotaprince, SL llicència municipal d’obres per reforma d’habitatge unifamiliar 
situat a carretera Vella, núm. 67 de Sant Celoni, salvant el dret de propietat i sense perjudici de 
tercers, sota les condicions següents: 
 

- Condicions administratives generals: 
 

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



 

 

- Condicions específiques: 
 

a) s’adverteix que, si durant l’obra els treballs no s’ajusten al projecte, caldrà aturar-los 
immediatament per a presentar una modificació del projecte, i no reprendre’ls fins obtenir 
autorització (art 35 D64/2014). 
 
b) l’ús de la part de la planta baixa a façana a carrer s’autoritza per a magatzem, sense 
possibilitat d’ús garatge. 
 
- 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 el projecte d’execució visat 
coincideix amb el projecte bàsic aprovat. 

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

• Nomenament del contractista que executarà l’obra. 

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

• Dipòsit urbanístic: 4.40ml x 100 euros: 440 € 
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.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi hagi 
lloc. 
  
5. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS DE REFORMA INTERIOR I REFORÇ 
ESTRUCTURAL D’UN HABITATGE SITUAT AL CARRER SANT ROC, NÚM. 13 DE SANT 
CELONI. EXPEDIENT OM-78/21 (2022/6403). 
 
1r.- Concedir llicència municipal d’obres per reforma interior i reforç estructural d’un habitatge 
situat al carrer Sant Roc, 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. 
 
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: 

 

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

• Dipòsit urbanístic: 6,00ml x 100 euros: 600 € 
Per a la constitució d’aquest dipòsit, i mentre no s’habiliti un canal telemàtic per 
obtenir l’autoliquidació del mateix, caldrà que la persona interessada s’adreci a 
l’edifici del Safareig, ubicat al carrer Campins, núm. 24 de Sant Celoni, amb una 
còpia de l’acord d’atorgament de la llicència d’obres, per tal que l’OAC li pugui 
generar l’autoliquidació d’aquest dipòsit. 

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

2n.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi hagi 
lloc. 
 
6. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA DE CANVI D’US DE LOCAL A HABITATGE I OBRES DE 
REFORMA PER MATERIALITZAR AQUEST CANVI D’ÚS A LA CARRETERA VELLA, NÚM. 
142 BAIXOS DE SANT CELONI. EXPEDIENT OM-42/22 (2022/3966). 
 
1r.- Concedir llicència urbanística de canvi d’ús de local a habitatge a la carretera Vella núm. 142 
baixos, de Sant Celoni, d’acord amb la documentació i projecte tècnic presentat, objecte de 
l’expedient OM-42/22. 
 
2n.- Concedir llicència municipal d’obres de reforma per materialitzar el canvi d’ús de local a 
habitatge a la carretera Vella núm. 142 baixos de Sant Celoni, salvant el dret de propietat i sense 
perjudici de tercers, sota les condicions següents: 
 

- Condicions administratives generals: 
 
1. Les obres que empara aquesta llicència d’acord amb allò establert a l'article 189 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat pel Decret 64/204, s’hauran d’iniciar en el termini 
d’un any, i el termini per acabar-les és de tres anys, a comptar a partir de l'endemà del dia en 
què es rebi la notificació de l'atorgament de la llicència. La llicència urbanística caduca si, en 



 

 

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

 
- Condicions 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 el projecte d’execució visat 
coincideix amb el projecte bàsic aprovat. 

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

• Nomenament del contractista que executarà l’obra. 

• Dipòsit urbanístic: 9ml x 100 euros: 900 € 
Per a la constitució d’aquest dipòsit, i mentre no s’habiliti un canal telemàtic per obtenir 
l’autoliquidació del mateix, caldrà que la persona interessada s’adreci a l’edifici del 
Safareig, ubicat al carrer Campins, núm. 24 de Sant Celoni, amb una còpia de l’acord 
d’atorgament de la llicència d’obres, per tal que l’OAC li pugui generar l’autoliquidació 
d’aquest dipòsit. 

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

 
3r.- Notificar aquest acord a les persones interessades amb indicació dels recursos a què hi hagi 
lloc.  
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Tot seguit, a proposta del senyor alcalde, i declarat d’urgència amb el vot favorable de tots 
els membres de la Junta de Govern Local i, per tant, amb la majoria prevista a l’art. 103.3 
de la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta procedeix a 
discutir un assumpte no inclòs en l’ordre del dia: 
 
7. APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
RELATIVA A LA CLASSIFICACIÓ D’OFERTES EN LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE NETEJA I GESTIÓ DE RESIDUS DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE SANT CELONI 
I LA BATLLÒRIA. 
 
PRIMER . Acceptar la proposta de la Mesa de contractació, adoptada en sessió de 28.10.2022 
de classificar en primer i únic lloc l’oferta presentada per l’empresa LACERA SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTO S.A amb CIF A33123498 per a l’adjudicació del contracte de servei de neteja 
i gestió de residus dels edificis municipals de Sant Celoni i la Batllòria, amb 82,5 punts sobre 100 
possibles.  
 
SEGON . Indicar als serveis de l’àmbit de Secretaria que requereixin a LACERA SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTO S.A.,  per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent en 
què s’hagi rebut el requeriment, presenti la documentació que s’indica a la clàusula 19 del Plec 
de clàusules administratives particulars regulador del contracte, amb l’advertiment que de no fer-
ho així en el termini assenyalat, o en el termini per esmenar la documentació en el seu cas, 
s’entendrà que retira la seva oferta. 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono 
fe. 
 
 
Alcalde                                                                             Secretari 
 
 
 
    


