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PROPOSTA 
 
 
Actualment la brigada d’obres utilitza un pati tancat a la parcel·la de l’edifici conegut com a 
Cambra Agrària de Sant Celoni. A aquest pati de forma rectangular s’accedeix des del carrer 
Ponent. 
 
Atès que la tanca que delimita aquest pati amb el carrer Ponent, construïda a base de fàbrica 
ceràmica de maons foradats i perfils metàl·lics en posició vertical es troba en mal estat, és 
necessari realitzar els tràmits per enderrocar la tanca existent i reconstruir un mur de tanca nou 
incloent la porta d’accés per tal de garantir la seva funcionalitat i la seva durabilitat. 
 
Per resolució de l’Alcaldia de data 27.10.2016 es va aprovar el projecte per a la restitució del  
mur de tanca en el pati de la Cambra Agrària, amb un pressupost de 8.669,26.-euros (IVA 
inclòs). 
 
El tècnic municipal de l’Àrea de Territori va emetre un informe en data 21.10.2016 envers la 
contractació de les obres del referit projecte, on indica el termini d’execució, el termini de 
garantia, la classificació del contractista, la solvència tècnica i econòmica de les empreses, i els 
criteris de valoració de les ofertes, entre altres. 
 
Es va demanar pressupost a les empreses EJ Bosch Grup, SA, Construccions Jaume Clopés, 
SL, i Jesús Pacheco Julià, que van presentar les següents ofertes (IVA inclòs): 
 
Jesús Pacheco i Julià 7.986,00.-euros 
Construccions Jaume Clopés, SL 8.086,46.-euros 
EJ Bosch Grup, SA 10.390,58.-euros 
 
Per resolució de l’Alcaldia de data 19.12.2016, es van contractar les obres d’enderroc i 
reconstrucció de la tanca del pati de la Cambra Agrària, al Sr. Jesús Pacheco i Julià, per un import 
total de 7.986.-euros, conforme el seu pressupost número 201691, de data 05.12.2016, per ser 
l’oferta més econòmica. 
 
En data 20.01.2017, el Sr. Jesús Pacheco i Julià ha presentat un escrit renunciant a l’execució de 
les esmentades obres. 
 
En data 20.01.2017, el tècnic municipal de l’àrea de Territori ha emès un informe exposant que, en 
el moment de l’inici de les obres, el Sr. Jesús Pacheco i Julià ha  presentat una carta de renúncia 
per no poder iniciar l’execució de les obres abans del mes de març, per problemes interns 
sobrevinguts després d’haver rebut la comanda. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic d’Espai Públic. 
 
Vista la proposta de l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic. 
 
Aquest regidor proposa a l’Alcaldia de prendre els acords següents: 
 
1r.- Acceptar la renúncia presentada pel Sr. Jesús Pacheco i Julià, referent a l’execució de les 
obres d’enderroc i reconstrucció de la tanca del pati de la Cambra Agrària. 
 
2n.- Aprovar la despesa següent: 
 

- Import total: 8.086,46.-euros (Base imposable: 6.683,02.- + 1.403,43.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 01.920Z0.63218 Rehabilitació mur tanca pati Cambra Agrària 
- Concepte: Enderroc i reconstrucció de la tanca del pati de la Cambra Agrària 
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3r.- Contractar amb Construccions Jaume Clopés, SL, amb NIF B60868221, aquests treballs, 
conforme el seu pressupost número 43, de data 5 de desembre de 2016. 
 
Sant Celoni, 
El regidor d’Economia 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Ma García i Sala 
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 8 de febrer de 2017. 
 
Actualment la brigada d’obres utilitza un pati tancat a la parcel·la de l’edifici conegut com a 
Cambra Agrària de Sant Celoni. A aquest pati de forma rectangular s’accedeix des del carrer 
Ponent. 
 
Atès que la tanca que delimita aquest pati amb el carrer Ponent, construïda a base de fàbrica 
ceràmica de maons foradats i perfils metàl·lics en posició vertical es troba en mal estat, és 
necessari realitzar els tràmits per enderrocar la tanca existent i reconstruir un mur de tanca nou 
incloent la porta d’accés per tal de garantir la seva funcionalitat i la seva durabilitat. 
 
Per resolució de l’Alcaldia de data 27.10.2016 es va aprovar el projecte per a la restitució del  
mur de tanca en el pati de la Cambra Agrària, amb un pressupost de 8.669,26.-euros (IVA 
inclòs). 
 
El tècnic municipal de l’Àrea de Territori va emetre un informe en data 21.10.2016 envers la 
contractació de les obres del referit projecte, on indica el termini d’execució, el termini de 
garantia, la classificació del contractista, la solvència tècnica i econòmica de les empreses, i els 
criteris de valoració de les ofertes, entre altres. 
 
Es va demanar pressupost a les empreses EJ Bosch Grup, SA, Construccions Jaume Clopés, 
SL, i Jesús Pacheco Julià, que van presentar les següents ofertes (IVA inclòs): 
 
Jesús Pacheco i Julià 7.986,00.-euros 
Construccions Jaume Clopés, SL 8.086,46.-euros 
EJ Bosch Grup, SA 10.390,58.-euros 
 
Per resolució de l’Alcaldia de data 19.12.2016, es van contractar les obres d’enderroc i 
reconstrucció de la tanca del pati de la Cambra Agrària, al Sr. Jesús Pacheco i Julià, per un import 
total de 7.986.-euros, conforme el seu pressupost número 201691, de data 05.12.2016, per ser 
l’oferta més econòmica. 
 
En data 20.01.2017, el Sr. Jesús Pacheco i Julià ha presentat un escrit renunciant a l’execució de 
les esmentades obres. 
 
En data 20.01.2017, el tècnic municipal de l’àrea de Territori ha emès un informe exposant que, en 
el moment de l’inici de les obres, el Sr. Jesús Pacheco i Julià ha  presentat una carta de renúncia 
per no poder iniciar l’execució de les obres abans del mes de març, per problemes interns 
sobrevinguts després d’haver rebut la comanda. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic d’Espai Públic. 
 
Vista la proposta de l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic. 
 
A proposta del regidor d’Economia. 
 
Resolc: 
 
1r.- Acceptar la renúncia presentada pel Sr. Jesús Pacheco i Julià, referent a l’execució de les 
obres d’enderroc i reconstrucció de la tanca del pati de la Cambra Agrària. 
 
2n.- Aprovar la despesa següent: 
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- Import total: 8.086,46.-euros (Base imposable: 6.683,02.- + 1.403,43.- (21% IVA) 
- Partida pressupostària: 01.920Z0.63218 Rehabilitació mur tanca pati Cambra Agrària 
- Concepte: Enderroc i reconstrucció de la tanca del pati de la Cambra Agrària 

 
3r.- Contractar amb Construccions Jaume Clopés, SL, amb NIF B60868221, aquests treballs, 
conforme el seu pressupost número 43, de data 5 de desembre 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 


