
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 10 DE GENER DE 2018 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 01/2018 
Caràcter: Ordinària 
Data: 10 de gener de 2018 
Inici:  20:07 hores 
Fi:     20:12 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    
 Mª Helena Lagarda Planas CiU   
 Àlex Vivancos Saludes CiU 
 
 
Secretari : Sergi Ribas Beltrán 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
   

    Míriam Teruel Navarro   PSC-CP 
     

Excusen la seva assistència els Regidors/es: 
 
Laura Costa Olivé     CiU 
Raül García Ramírez     CiU  
 
Interventora: Sònia López Martínez     
 
Ordre del dia: 
 
         1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.  
  

 

2. Donar compte de llicència d’obres majors. 
 

3. Declarar deserta, si escau la licitació del contracte per al subministrament de 
combustible per als vehicles i la maquinària propietat de l'Ajuntament de Sant 
Celoni. 
 

4. Retorn, si escau, de les garanties definitiva i complementària dipositades amb 
motiu del contracte per a l'execució de les obres de millora de l'aparcament de 
vehicles de l'avinguda Verge del Puig.  

   
    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 de dues  llicències d’obra major atorgades des 
de l’última sessió: 
 

Data 
Exp. Nom Adreça Concepte 

20.12.2017 
OM-1/17 Ferreteria Gurri, SL C/ Major, 118-120 Reforma i ampliació de 

local comercial 

21.12.2017 
OM-38/16 Enric Castelló Vives C/ Balmes, 33. 3r Reforma interior 

d'habitatge 

 
3. DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT 
DE COMBUSTIBLE PER ALS VEHICLES I LA MAQUINÀRIA PROPIETAT DE 
L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI   
 
A proposta de l'alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:   
 
1. Declarar deserta la licitació convocada per l’Ajuntament de Sant Celoni per contractar el   
subministrament de combustible per als vehicles i la maquinària municipal, licitació que fou 
aprovada per la Junta de Govern Local en sessió de 25.10.2017. 
 
2. Iniciar un nou procediment de licitació, prèvia modificació, si escau, del Plec de clàusules 
administratives particulars i/o del Plec de prescripcions tècniques, als efectes de facilitar una 
major concurrència de licitadors. 
       
4. RETORN DE LES GARANTIES DEFINITIVA I COMPLEMENTÀRIA  DIPOSITADES AMB 
MOTIU DEL CONTRACTE PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE 
L'APARCAMENT DE VEHICLES DE L'AVINGUDA VERGE DEL PUIG 
 
A proposta de l'alcalde, per unanimitat, la Junta de Govern Local ACORDA:   
 
1. Retornar les garanties definitiva i complementària d’imports 2.115 € i 152,02 €, dipositades 
en forma d’aval bancari i en metàl·lic respectivament per Construccions Deumal SA, amb NIF A-
59.082.644, amb motiu del contracte signat amb l’Ajuntament de Sant Celoni per a l’execució 
de les obres de millora de l’aparcament de vehicles de l’Avinguda Verge del Puig d’aquesta 
vila. 
  
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret, amb el 
benetès que per fer efectives les devolucions haurà de retornar a la Tresoreria municipal la carta 
de pagament original de la garantia en forma d’aval i haurà d’entregar el full de dades del compte 
bancari on s’ha de fer la devolució, segons model conformat per l’entitat bancària en cas de la 
garantia dipositada en metàl·lic (http://www.santceloni.cat/dadescreditor.). 
 
 

http://www.santceloni.cat/dadescreditor


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 
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