
Àrea de Serveis Generals 
Economia 
Pl. de la Vila, 1   08470 Sant Celoni 
Tel. 93 864 12 14 - Fax 93 867 39 14 
economia@santceloni.cat 
NIF P-0820100 F 

 

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 26 de gener de 2017. 
 
Identificació de l’expedient  
 
Contractació del servei de recollida municipal de piles, any 2017. 
 
Fets 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic, referent a la contractació del 
servei de recollida municipal de piles, any 2017. 
 
Des de l’any 2000, l’Ajuntament de Sant Celoni té repartits diferents contenidors específics per a la 
recollida de piles en establiments comercials i equipaments municipals, per així afavorir la recollida 
selectiva d’aquests residus. 
 
Actualment hi ha 45 establiments amb aquesta tipologia de contenidors adherits al servei. 
 
El servei a contractar inclou les tasques següents: 

a) Recollida, un cop cada dos mesos, de les piles acumulades en contenidors, facilitats per 
l’Agència Catalana de Residus a través de l’Ajuntament, i distribuïts en establiments 
adherits al servei (comerços, oficines, entitats i dependències municipals, etc) 

b) Pesada de les piles recollides a cada establiment 
c) Control dels quilos de piles recollits en cadascun dels establiments adherits, tot mantenint-

ne actualitzat un registre informatitzat de dades –d’acord amb les especificacions 
tècniques i procediments que determinin els serveis tècnics municipals- el contingut del 
qual es trametrà trimestralment al tècnic/a de referència 

d) Trasllat a la deixalleria del municipi, un cop finalitzada la jornada de recollida 
e) Repartiment de contenidors i altre material als establiments que s’adhereixen al servei o a 

aquells que els tinguin malmesos. Els contenidors seran facilitats per l’Ajuntament 
 
Atesa la singularitat dels treballs a realitzar, el modest volum econòmic a contractar, s’ha demanat 
pressupost a la Fundació Acció Baix Montseny, que per la seva versatilitat en prestació de serveis, 
s’ha mostrat disposada a fer-se’n càrrec. 
 
Vist el pressupost presentat per la Fundació Acció Baix Montseny, pel servei de recollida de piles 
en establiments comercials i equipaments municipals, any 2017, que puja la quantitat total 
1.189,91.-euros (IVA inclòs. 
 
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: 
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1r.- Aprovar la despesa següent: 
 

- Import total: 1.189,91.-euros (Base imposable 983,40 + 206,51.-(21% IVA) 
- Partida pressupostària: 05.162aB.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 

professionals 
- Concepte: Servei de recollida municipal de piles, per tot l’any 2017 

 
2n.- Contractar amb la Fundació Acció Baix Montseny, aquest servei, conforme el seu pressupost 
número P220DSC, 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 
 


