
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 25 D'OCTUBRE DE 2017 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 13/2017 
Caràcter: Ordinària 
Data: 25 d'octubre de 2017 
Inici:  20:00 hores 
Fi:     20:07 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
 
Assistents titulars: 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas            CiU    
  
Regidors/es: Magalí Miracle Rigalós ERC-AM 
 Maria Helena Lagarda Planas CiU 
 Àlex Vivancos Saludes CiU 
 
 
Secretari :         Sergi Ribas Beltrán 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
   

    Eduard Vallhonesta Alarcón  PSC-CP 
 Míriam Teruel Navarro   PSC-CP  
 Maria Carmen Montes Azcutia  ICV-EUiA-E 
 Jaume Turón Auladell   CUP-PC-PA 
 Enric Saurí Saula   CUP-PC-PA  
   

  
Excusen la seva assistència els Regidors/es: 
 
Laura Costa Olivé     CiU 
Raül García Ramírez     CiU 
Mariona Pascual Alfaras    CUP-PC-PA 
 
Interventor accidental:     Joan Muntal Tarragó   
  
 
Ordre del dia: 
 
         1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.  
  

 

2. Donar compte de llicència d’obres majors. 
 

3. Adjudicació, si escau, del contracte per a l'execució de les obres de reasfaltat 
de diversos carrers del nucli urbà de Sant Celoni. 
 

4. Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació de subministament de 



combustible per a vehicles i maquinària propietat de l'Ajuntament de Sant 
Celoni. 
 

5. Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació del servei d'ajuda a 
domicili (SAD) per a persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament 
o d'integració social o manca d'autonomia personal. 

 
6. Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació per a la prestació del 

servei d'hostatge i manteniment de la pàgina web de l'Ajuntament de Sant 
Celoni.  
 

7. Aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte per a la prestació del servei 
de prevenció i control de plagues en equipaments i instal·lacions municipals. 
 

8. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Noveco Equipaments, 
SL, amb motiu del contracte per al subministrament de mobiliari per al nou 
centre de dia. 
 

9. Aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració entre l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i 
l'Ajuntament de Sant Celoni per al pla Educatiu d'Entorn del curs 2017-2018.       

   
    Desenvolupament de la sessió: 

 
El president obre la sessió. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern local si han de formular alguna observació 
a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, la qual s’ha distribuït per correu electrònic. Al no 
formular-se cap reparament, s’acorda per unanimitat l’aprovació de la referida acta. 
 
2. DONAR COMPTE DE LES LLICENCIES D'OBRES MAJORS 
 
Vist l'expedient instruït per a donar compte de les llicències d'obres majors atorgades per 
l'Alcaldia. 
 
L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local d’una llicència d’obres majors atorgades des de 
l’última sessió: 

 

Data 
 
Exp. 

 
Nom 

 
Adreça 

 
Concepte 

11/10/2017 
 
OM-
10/17 

 
Pere Blanché Roig  

 
Carretera Vella, 31  

 
Construcció edifici  
plurifamiliar  

 
3. ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
REASFALTAT DE DIVERSOS CARRERS DEL NUCLI URBÀ DE SANT CELONI 
 
A proposta de l'alcalde, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Adjudicar a Construccions Deumal SA, amb NIF A-59.082.644, el contracte per a  l’execució 
de les obres de reasfaltat de diversos carrers del nucli urbà de Sant Celoni, d’acord amb el 
projecte tècnic redactat per l’Àrea municipal de Territori i aprovat per la Junta de Govern Local 
en sessió de 05.04.2017, per la quantitat de 169.900 €, IVA exclòs.  



 
2. Citar a l’adjudicatari perquè en el dia i hora que se li indiqui, que no podrà superar el termini 
de 15 dies hàbils a comptar des de la recepció de la notificació de l’adjudicació, concorri a 
formalitzar el contracte davant d’aquesta Administració. 
 
3. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant del web municipal, a la 
Plataforma de contractació pública de Catalunya i al Butlletí oficial de la provincia de Barcelona. 
 
4. Disposar la despesa de 205.579 €, (169.900 € més el 21% d’IVA), a l’aplicació 
pressupostària 05.1533A.210 (Infraestructures i béns naturals) del pressupost de la Corporació 
per a l’exercici de 2017. 
 
5. Notificar aquests acords als licitadors, amb indicació dels recursos que puguin interposar. 
 
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE 
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER A VEHICLES I MAQUINÀRIA PROPIETAT 
DE L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
 
A proposta de l'alcalde, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
  
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert, del  
subministrament del combustible (benzina i gasoil) necessari per al funcionament dels vehicles 
i de la maquinària propietat de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
  
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
que consten a l’expedient i que han de regir la contractació.  
 
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci a la 
Plataforma de contractació pública de Catalunya i al Butlletí oficial de la província. 
 
4. Autoritzar la despesa de 8.715,15 €, IVA inclòs, a les aplicacions pressupostàries que 
s’indiquen a continuació del pressupost de la Corporació per a l’exercici de 2017, quedant 
supeditada l’aprovació de la despesa per a la resta d’exercicis a l’existència de crèdit en els 
pressuposts corresponents: 
 
 
Partida Any 2017 Any 2018 Any 2019 
01 920A0 22103            325,00            1.300,00               975,00    
05 150A0 22103         5.190,15          20.760,60          15.570,45    
04 231D0 22103            250,00            1.000,00               750,00    
07 330A0 22103               75,00               300,00               225,00    
07 340A0 22103            625,00            2.500,00            1.875,00    
08 132A0 22103         2.250,00            9.000,00            6.750,00    
Total (€) 8.715,15 34.860,60 26.145,45 
  
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'AJUDA 
A DOMICILI (SAD) PER A PERSONES I/O FAMÍLIES AMB DIFICULTATS DE 
DESENVOLUPAMENT O D'INTEGRACIÓ SOCIAL O MANCA D'AUTONOMIA PERSONAL  
 
A proposta de l'alcalde, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
  
1. Aprovar la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert i regulació harmonitzada, 
del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) per a persones i/o famílies amb dificultats de 
desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal de Sant Celoni. 
 



2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
que han de regir la contractació.  
 
3. Publicar el corresponent anunci al Diari oficial de la Unió Europea i a altres publicacions 
oficials que legalment correspongui, per tal que les persones físiques o jurídiques interessades 
es puguin presentar a la licitació del contracte. 
 
4. Supeditar l’aprovació de la despesa de 203.931,52 € anuals (Base imposable de 196.088 € + 
el 4% d’IVA) a l’existència del crèdit corresponent a l’aplicació pressupostària 04.231D0.22799 
(Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals) dels pressupostos de la 
Corporació per a 2018 i 2019. 
 
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI D'HOSTATGE I MANTENIMENT DE LA PÀGINA WEB DE L'AJUNTAMENT DE 
SANT CELONI 
 
A proposta de l'alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA: 
  
1. Aprovar l’expedient per a la contractació del servei d’hostatge i manteniment de la pàgina 
web de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques 
que han de regir la contractació, mitjançant licitació pel procediment negociat sense publicitat, 
amb invitació a un únic licitador potencial. 
 
3. Enviar escrit a la mercantil Ample 24 SCCL convidant-la a presentar oferta en la licitació 
esmentada. 
 
4. Supeditar l’aprovació de la despesa (3.455,76 € anuals, IVA inclòs), a l’existència del crèdit 
corresponent a l’aplicació pressupostària 06.491CO.22706 dels pressupostos de la Corporació 
per als exercicis de 2018, 2019, 2020 i 2021. 
 
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE PREVENCIÓ I CONTROL DE PLAGUES EN EQUIPAMENTS I 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS  
 
A proposta de l'alcalde, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Prorrogar per una segona anualitat el contracte signat en data 23.12.2014 amb SAC 
Antiplagues de Catalunya SL, per a la prestació del servei de prevenció i control de plagues en 
equipaments i instal·lacions municipals, d’acord amb la clàusula 6 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del contracte. Aquesta nova pròrroga tindrà efectes des 
del dia 01.12.2017 i fins al 30.11.2018. 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 472,20 €, IVA inclòs (Base imposable de 390,25 € + 21% 
d’IVA), a l’aplicació pressupostària 05.311D0.22799 (Reparacions, manteniment i conservació. 
Edificis i altres construccions) del pressupost de la Corporació per a 2017, quedant supeditada 
l’aprovació de la despesa de 5.194,23 € (Base imposable: 4.292,75 € + 21% d’IVA) 
corresponent a l’exercici de 2018, a l’existència de crèdit en el pressupost corresponent. 
  
3. Notificar aquest acord a SAC Antiplagues de Catalunya SL, per al seu coneixement i als 
oportuns efectes. 
 



8. RETORN, SI ESCAU, DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER NOVECO 
EQUIPAMENTS, SL, AMB MOTIU DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT DE 
MOBILIARI PER AL NOU CENTRE DE DIA 
 
A proposta de l'alcalde, per unanimitat,  la Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Retornar l’aval bancari d’import 1.761,26 €, dipositat per Noveco Equipaments SL, amb NIF 
B-61.363.834, en concepte de garantia definitiva pel contracte signat amb l’Ajuntament de Sant 
Celoni per al subministrament de mobiliari pel nou Centre de dia. 
 
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret, tot 
indicant que per fer efectiu el retorn haurà d’entregar a la Tresoreria municipal la carta de 
pagament de la referida garantia. 
 
9. APROVACIÓ DE L'ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL 
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER AL PLA 
EDUCATIU D'ENTORN DEL CURS 2017-2018 
 
A proposta del regidor de l'àrea de Cultura i Educació, per unanimitat,  la Junta de Govern 
Local ACORDA: 
 
1.Aprovar  l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Celoni del Pla 
Educatiu d’Entorn del curs 2016 - 2017. 
 
2. Autoritzar crèdit per 900 € a la partida  07 326B0 22799 ALTRES DESPESES DEL PLA 
EDUCATIU D’ENTORN. 
 
3. Facultar el Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari per a l’efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
4. Notificar aquesta resolució al Departament d’Ensenyament  als efectes oportuns.  
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
L’alcalde                                              Secretari municipal 
Francesc Deulofeu Fontanillas                    Sergi Ribas Beltrán 


	Data
	11/10/2017

