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PROPOSTA 
 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Territori, àmbit d’Entorn, referent a la contractació d’un servei 
tècnic especialitzat pel seguiment i control de la contaminació ambiental al terme municipal de 
Sant Celoni, en relació a les competències municipals, per tot l’any 2017. 
 
Vistos els pressupostos presentats per Tecnoambiente, SL, Mediatec, i Envirotècnica, SL, en base 
els requeriments tècnics que han de regular aquest servei i  que es recullen a l’informe redactat per 
part del tècnic de Medi Ambient, de data 10 d’octubre de 2016. 
 
Vist l’informe de valoració de les ofertes presentades, emès pel tècnic de Medi Ambient, de l’àrea 
de Territori, mitjançant el qual es valora favorablement la contractació de l’empresa Envirotécnica, 
SL, per un total de 14.834,60.-euros (IVA inclòs). 
 
Vist l’informe emès pel secretari municipal en data 16 de desembre de 2016. 
 
Vist l’informe amb observacions no suspensives, emès per l’interventor accidental en data 19 
de desembre de 2016. 
 
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. 
 
Aquest regidor proposa a l’alcaldia de prendre els acords següents: 
 
1r.- Aprovar la despesa següent: 

- Import total: 14.834,60.-euros (Base imposable 12.260.- + 2.574,60.-(21% IVA) 
- Partida pressupostària: 09.151A0.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 

professionals 
- Concepte: Servei tècnic especialitzat per al seguiment i control de la contaminació 

ambiental al terme municipal de Sant Celoni, en relació a les competències municipals, 
per tot l’any 2017 

 
2n.- Contractar amb Envirotècnica, SL, aquest servei, conforme la seva oferta número de data 21 
de novembre de 2016. 
 
Sant Celoni,  
El regidor d’Economia 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Ma. Garcia Sala 
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 27 de gener de 2017. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Contractació del servei tècnic especialitzat pel seguiment i control de la contaminació ambiental 
d’origen industrial a Sant Celoni, en relació a les competències municipals, per tot l’any 2017. 
 
Fets 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Territori, àmbit d’Entorn, referent a la contractació d’un servei 
tècnic especialitzat pel seguiment i control de la contaminació ambiental al terme municipal de 
Sant Celoni, en relació a les competències municipals, per tot l’any 2017. 
 
Vistos els pressupostos presentats per Tecnoambiente, SL, Mediatec, i Envirotècnica, SL, en base 
els requeriments tècnics que han de regular aquest servei i  que es recullen a l’informe redactat per 
part del tècnic de Medi Ambient, de data 10 d’octubre de 2016. 
 
Vist l’informe de valoració de les ofertes presentades, emès pel tècnic de Medi Ambient, de l’àrea 
de Territori, mitjançant el qual es valora favorablement la contractació de l’empresa Envirotécnica, 
SL, per un total de 14.834,60.-euros (IVA inclòs). 
 
Vist l’informe emès pel secretari municipal en data 16 de desembre de 2016. 
 
Vist l’informe amb observacions no suspensives, emès per l’interventor accidental en data 19 
de desembre de 2016. 
 
Vista la proposta emesa per l’àrea d’Economia. 
 
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: 14.834,60.-euros (Base imposable 12.260.- + 2.574,60.-(21% IVA) 
- Partida pressupostària: 09.151A0.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses i 

professionals 
- Concepte: Servei tècnic especialitzat per al seguiment i control de la contaminació 

ambiental al terme municipal de Sant Celoni, en relació a les competències municipals, 
per tot l’any 2017 

 
2n.- Contractar amb Envirotècnica, SL, aquest servei, conforme la seva oferta número de data 21 
de novembre 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 
 
 


