
 

 

 
 

EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE  
GOVERN LOCAL DEL DIA 16 DE MAIG DE 2018 

 
 
Avís: Els extractes dels acords adoptats han estat retocats i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. En el cas dels acords adoptats per delegació del Ple aquests es publiquen íntegrament 
en compliment de la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre. 

Identificació de la sessió: 
 
Núm.: 08/2018 
Caràcter: Ordinària 
Data: 16 de maig de 2018 
Inici: 20:02 hores 
Fi: 20:08 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 

 
Assistents titulars: 

 
President: 
 
Regidors/es: 

Francesc Deulofeu Fontanillas 
 

Raül García Ramírez 

CiU 
 

CiU ( s'absenta des de les 20:04 fins 
a les 20:05 i no intervé a la votació 
del punt 3) 

  
Mª Helena Lagarda Planas 

 
CiU 

 Àlex Vivancos Saludes 
Ernest Vilà Pladevall 

CiU 
CiU 

Secretari : 
Interventora: 

Sergi Ribas Beltrán 
Sònia López Martínez 

 

 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 

 
Míriam Teruel Navarro PSC-CP  
Maria Carmen Montes Azcutia ICV-EUiA-E 

 
Excusen la seva assistència els Regidors/es: 

 
      Magalí Miracle Rigalós ERC-AM 

 
Ordre del dia: 

 
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 26 

d'abril de 2018. 

2. Donar compte de llicència d’obres majors. 
 



 

3. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per Llonch-Clima SL, 
amb motiu del contracte de les obres de renovació integral del sistema de 
climatització de l'Ateneu de Sant Celoni. 

 
Desenvolupament de la sessió: 

 
El president obre la sessió 
 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 26 
D'ABRIL DE 2018 

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. 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 denegacions de llicències d'obres majors 
atorgades per l'Alcaldia. 

 
L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local d’una denegació de llicència d’obres majors 
atorgada des de l’última sessió: 

 
 
Data 

Exp. Nom Adreça Concepte 

    Denegar llicència 
18/04/18 OM-11/18   d’obres per 
    incompliment de l’article 
    44h de la normativa 
    urbanística 

 
3. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER LLONCH-CLIMA SL, 
AMB MOTIU DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE RENOVACIÓ INTEGRAL DEL 
SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE L'ATENEU DE SANT CELONI 

 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 4.838,77 €, dipositada en forma d’aval bancari per 
Llonch-Clima SL, amb NIF B-62.437.314, amb motiu del contracte signat amb l’Ajuntament 
de Sant Celoni per a l’execució de les obres de renovació integral del sistema de 
climatització de l’Ateneu de Sant Celoni, segons projecte redactat per l’enginyer municipal. 

 
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a que tingui dret i 
amb el benentès que per fer efectiva la devolució haurà de retornar a la Tresoreria municipal 
la carta de pagament original de la garantia en forma d’aval. 

 
PUNT D'URGÈNCIA 
 
4. APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ AMB L'EMPRESA BP OIL ESPAÑA SAU, DEL 
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA MUNICIPALS 

 
1. Aprovar la contractació amb l’empresa BP Oil España S.A.U. del subministrament de 
combustible per als vehicles i maquinària municipals, d’acord amb l’oferta econòmica 
corresponent al Lot 1 presentada a l’acord marc del subministrament de combustible (Exp. 
CCS 2017 3) i adjudicada per la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de 
Catalunya en data 3 de gener de 2018, al següent tenor: 



 

 
. Descompte general gasoil: 0,066 euros /litre 
. Descompte general benzina: 0,066 euros /litre 
. Descompte addicional gasoil: 0,060 euros /litre 
. Descompte addicional benzina: 0,060 euros /litre 
 

La motivació d’escollir dita empresa, d’acord amb allò establert a la clàusula trenta-tresena del 
plec de condicions particulars regulador de la contractació per part de la Comissió Central de 
Subministraments, és que aquesta empresa la única que dóna compliment al requisit establert 
per la Junta de Govern de data 25-10-2017, quan va aprovar l’expedient de contractació, 
posteriorment declarat desert, concretament a la condició que per poder optar a l’adjudicació del 
contracte era que el licitador fos titular o associat de, com a mínim, una estació de servei ubicada 
en un radi màxim de 3 km des de la plaça de la Vila de Sant Celoni, als efectes de minimitzar les 
emissions de gasos contaminants, reduir el consum de combustible, evitar pèrdues de temps en 
els desplaçaments i actuar amb rapidesa davant d’una emergència. 

 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 31.955,55€ (IVA inclòs) a favor de l’empresa BP 
Oil España, S.A.U., amb NIF A28135846 i amb càrrec a la partides partides 
pressupostàries següents, corresponents al pressupost de l’any any 2018: 

 
Partida Any 2018 

01 920A0 22103 449,17 euros 

05 150A0 22103 8.405,83 euros 

04 231D0 22103 490,00 euros 

07 340A0 22103 641,67 euros 

08 132A0 22103 5.588,33 euros 

Total (€) 15.575,00 euros 

 
3. Supeditar l’autorització de la despesa pels exercicis 2019 a 2022, a l’existència del 
crèdit corresponent en el Pressupost de la Corporació dels referits exercicis al següent 
tenor: 

 
Partida Any 2019 Any 2020 Any 2021 Any 

2021 
01 
22103 

920A0  
770,00 

 
770,00 

 
770,00 

 
64,17 

05 
22103 

150A0  
14.410,00 

 
14.410,00 

 
14.410,00 

 
1.200,83 

04 
22103 

231D0  
840,00 

 
840,00 

 
840,00 

 
70,00 

07 
22103 

340A0  
1.100,00 

 
1.100,00 

 
1.100,00 

 
91,67 

08 132A0 
22103 

 
9.580,00 

 
9.580,00 

 
9.580,00 

 
798,33 

Total (€) 26.700,00 26.700,00 26.700,00 2.225,00 
 

4. Notificar el present acord a l’empresa BP OIL España, S.A.U., en quant empresa 
adjudicatària de l’encàrrec de provisió als efectes del seu coneixement i als oportuns 
efectes. 

 



 

5. Comunicar el present acord a la Comissió Central de Subministraments de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
6. Publicar en el perfil de contractant l’adjudicació d’aquesta contractació. 

 
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 

 


