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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 26 de gener de 2017. 
 
Identificació de l’expedient  
 
Contractació del servei de neteja de les cartelleres publicitàries públiques de Sant Celoni i La 
Batllòria. 
 
Fets 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic, referent a la contractació del 
servei de neteja de cartelleres publicitàries municipals durant l’any 2017. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni disposa de diverses cartelleres publicitàries distribuïdes per 
espais públics i progressivament en preveu incrementar el nombre, fins a dotar el municipi de 
del parc necessari per donar compliment  a l’Ordenança municipal de distribució de publicitat. A 
data d’avui hi ha instal·lades 24 cartelleres de dues tipologies: 
 

- Cartellera plana 10 unitats 
- Tòtems 14 unitats 

 
Aquests elements requereixen un manteniment periòdic per tal que es trobin en correcte estat 
de condícia i d’ús, per la qual cosa, es proposa contractar una empresa externa per realitzar-lo. 
El manteniment previst consisteix, amb un règim de freqüència trimestral per unitat, en les 
operacions de: 
 

- Retirada de cartells obsolets 
- Neteja d’enganxaments produïts per cinta adhesiva o similars 

 
Per realitzar aquest manteniment de manera correcta, s’ha demanat pressupost a la Fundació 
Acció Baix Montseny, que ha avaluat el servei trimestral en 14,90.-euros (IVA exclòs) per unitat, 
cada tres mesos: els mesos de març, juny, setembre i desembre. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic d’Espai Públic 
 
Vista la proposta emesa per l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic. 
 
Vist l’informe emès pel secretari en data 14 de desembre de 2016. 
 
Vist l’informe amb observacions no suspensives, emès per l’interventor accidental en data 19 
de gener de 2017. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès allò establert als articles 111 i 138.3 del Text Refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Resolc: 
 
1r.- Aprovar la despesa següent: 
 

- Import total: 1.573,44.-euros (Base imposable 1.430,40 + 143.04.-(10% IVA) 
- Partida pressupostària: 05.1531A.215Mobiliari 
- Concepte: Servei de neteja de les cartelleres publicitàries municipals, any 2017 
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2n.- Contractar amb la Fundació Acció Baix Montseny, aquests treballs, conforme el seu 
pressupost número P307NSC, de data 11 d’octubre de 2016. 
 
Així ho resol i signa l’Alcalde en el lloc i data al començament esmentats, que de tot jo, el 
secretari municipal, en dono fe. 
 
L’Alcalde, EL Secretari, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas Antoni Peralta i Garcerá 
 


