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PROPOSTA 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic, referent a la contractació del 
subministrament de 1.000 targes T-10 Social Sant Celoni 2017, les quals es lliuren gratuïtament a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, prèvia comprovació del compliment dels requisits per part de les 
persones sol·licitants. 
 
L’ajuntament de Sant Celoni va impulsar, l’any 2007, la gratuïtat del bus urbà per a les persones 
majors de 60 anys empadronades a Sant Celoni. Per resolució de l’alcaldia, de data 16.02.2017, 
es va aprovar mantenir la gratuïtat per a les persones majors de 65 anys, empadronades a Sant 
Celoni i que l’immoble on estiguin empadronades gaudeixi de la bonificació de la taxa per recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans, de l’article 5 a) de l’ordenança 
fiscal número 14 de Sant Celoni, per a l’any 2014. 
 
El mateix acord contempla mantenir la bonificació per a la resta de persones majors de 65 anys i 
els menors de 65 anys amb mobilitat reduïda o amb un grau de discapacitat superior al 33% i els 
menors de 16 anys, de forma que paguin el 51,4% del preu de la T-10 Social de l’Ajuntament de 
Sant Celoni.  
 
Aquest títol social T-10, és utilitzable en el servei de transport interurbà, titularitat de la Generalitat 
de Catalunya, que es presta per part de l’empresa Cingles Bus, SA, en el nucli de Sant Celoni i per 
l’empresa Hispano Hilarienca, SA, en el trajecte de connexió entre el nucli de La Batllòria i Sant 
Celoni. 
 
El sistema per fer-la operativa consisteix en l’adquisició, per part de l’ajuntament, de Targes T-10 
Social Sant Celoni, les quals són produïdes per l’empresa concessionària del servei -Cingles Bus, 
SA- per indicació del propi ajuntament. Alhora, Cingles Bus, SA, ha encarregat de manera 
exclusiva a l’empresa LOGISTA, SA, la seva distribució. 
 
Vist l’informe emès per l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic, justificatiu de la contractació directa 
d’aquest subministrament amb l’empresa LOGISTA, SA, que opera per indicació de Cingles Bus, 
SA, empresa concessionària del servei de bus del municipi, essent, per tant, l’únic expenedor 
possible. 
 
El preu de cada tarja és de 8,25.-euros (IVA inclòs), valor que marca de manera general l’Entitat 
Metropolitana del Transport. 
 
Vista la proposta de l’àrea de Territori. 
 
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: 8.250.-euros 
- Partida pressupostària: 05.4411A.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 
- Concepte: Subministrament de 1.000 targes T-10 Social Sant Celoni 2017. 

 
2n.- Contractar amb LOGISTA, SA, amb NIF A28141307, aquest subministrament, conforme el 
preu unitari establert, de manera general, per l’Entitat Metropolitana del Transport. 

Sant Celoni,  
EL REGIDOR D’ECONOMIA 
Josep Ma Garcia Sala 
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 10 de març de 2017. 
 
Identificació de l’expedient 
 
Subministrament de 1.000 targes T-10 Social Sant Celoni 2017. 
 
Fets 
 
Vist l’expedient instruït per l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic, referent a la contractació del 
subministrament de 1.000 targes T-10 Social Sant Celoni 2017, les quals es lliuren gratuïtament a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, prèvia comprovació del compliment dels requisits per part de les 
persones sol·licitants. 
 
L’ajuntament de Sant Celoni va impulsar, l’any 2007, la gratuïtat del bus urbà per a les persones 
majors de 60 anys empadronades a Sant Celoni. Per resolució de l’alcaldia, de data 16.02.2017, 
es va aprovar mantenir la gratuïtat per a les persones majors de 65 anys, empadronades a Sant 
Celoni i que l’immoble on estiguin empadronades gaudeixi de la bonificació de la taxa per recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans, de l’article 5 a) de l’ordenança 
fiscal número 14 de Sant Celoni, per a l’any 2014. 
 
El mateix acord contempla mantenir la bonificació per a la resta de persones majors de 65 anys i 
els menors de 65 anys amb mobilitat reduïda o amb un grau de discapacitat superior al 33% i els 
menors de 16 anys, de forma que paguin el 51,4% del preu de la T-10 Social de l’Ajuntament de 
Sant Celoni.  
 
Aquest títol social T-10, és utilitzable en el servei de transport interurbà, titularitat de la Generalitat 
de Catalunya, que es presta per part de l’empresa Cingles Bus, SA, en el nucli de Sant Celoni i per 
l’empresa Hispano Hilarienca, SA, en el trajecte de connexió entre el nucli de La Batllòria i Sant 
Celoni. 
 
El sistema per fer-la operativa consisteix en l’adquisició, per part de l’ajuntament, de Targes T-10 
Social Sant Celoni, les quals són produïdes per l’empresa concessionària del servei -Cingles Bus, 
SA- per indicació del propi ajuntament. Alhora, Cingles Bus, SA, ha encarregat de manera 
exclusiva a l’empresa LOGISTA, SA, la seva distribució. 
 
Vist l’informe emès per l’àrea de Territori, àmbit d’Espai Públic, justificatiu de la contractació directa 
d’aquest subministrament amb l’empresa LOGISTA, SA, que opera per indicació de Cingles Bus, 
SA, empresa concessionària del servei de bus del municipi, essent, per tant, l’únic expenedor 
possible. 
 
El preu de cada tarja és de 8,25.-euros (IVA inclòs), valor que marca de manera general l’Entitat 
Metropolitana del Transport. 
 
Vista la proposta de l’àrea de Territori. 
 
Vista la proposta del regidor de 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. 
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Resolc: 
 
1r.- Aprovar la despesa següent: 
 

- Import total: 8.250.-euros 
- Partida pressupostària: 05.4411A.22799 Altres treballs realitzats per altres empreses 
- Concepte: Subministrament de 1.000 targes T-10 Social Sant Celoni 2017. 

 
2n.- Contractar amb LOGISTA, SA, amb NIF A28141307, aquest subministrament, conforme el 
preu unitari establert, de manera general, per l’Entitat Metropolitana del Transport. 

 
Així ho resol i signa l’Alcalde en el lloc i data al començament esmentats, que de tot jo, el secretari,  
en dono fe. 
 
L’Alcalde, El Secretari, 
Francesc Deulofeu i Fontanillas Antoni Peralta i Garcerá 
 


