
 
 
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA 

DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27 D'AGOST 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.: 13/2018 
Caràcter:  Extraordinària 
Data:  27 d'agost de 2018 
Inici: 13:15 
Fi: 13:30  
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President:  Francesc Deulofeu Fontanillas  CiU 
  
Regidors/es:  Raül García Ramírez   CiU 
  M. Helena Lagarda Planas  CiU 
  Ernest Vilà Pladevall   CiU  
 
Secretari municipal: Sergi Ribas Beltrán 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
 
  Eduard Vallhonesta Alarcón  PSC-CP 
  Mariona Pascual Alfaras  CUP-PC-PA 
  M. Carmen Montes Azcutia  ICV-EUiA-E  
  
Excusen la seva assistència els Regidors/es: 
 
  Magalí Miracle Rigalós   ERC-AM 
  Àlex Vivancos Saludes   CiU 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació i encomana a l’entitat Sorea (Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, 
SAU) de l’actuació de les obres desenvolupades en el Projecte per a la instal·lació de sistema 
de telelectura als comptadors de subministrament en alta. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El president obre la sessió. 
 
1. APROVACIÓ I ENCOMANA A L’ENTITAT SOREA (SOCIEDAD REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU) DE L’ACTUACIÓ DE LES OBRES DESENVOLUPADES 
EN EL PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE TELELECTURA ALS 
COMPTADORS DE SUBMINISTRAMENT EN ALTA. 
 
1.- Aprovar l’actuació de les obres i instal•lacions de Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento 
de Aguas, SAU desenvolupada en el projecte per a la instal•lació de sistema de telelectura als 



 
comptadors de subministrament en alta. 

 
2.- Encomanar a Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU la gestió d’aquesta 
actuació desenvolupada en el projecte constructiu. 

 
3.- Autoritzar i disposar 10.952,73 euros amb càrrec a la partida 05 161A0 62300, donat que és la 
part que Sorea facturarà a l’Ajuntament de Sant Celoni i la resta anirà amb càrrec a la revisió de 
tarifes, després de l’aprovació per la  corporació de la certificacions d’obra executada 

 
4.- Comunicar a Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU el següent: 

 
- S’haurà de tramitar, si s’escau, els corresponents TIC´s (Endesa, Gas, Ono, Telefònica) 

per possibles afectacions en el traçat i a justificar amb la corresponent partida pressupostària que 
contempla el projecte. 

- La direcció de les obres i la coordinació de seguretat seran a càrrec de la concessionària 
del servei segons s’estableix en el plec, clàusula 84, essent a càrrec de l’Ajuntament la seva 
supervisió. 

- En substitució del visat, s’admetrà un certificat de l’empresa on faci constar que el tècnic 
redactor forma part de la mateixa, la qual dona cobertura de responsabilitat civil en les condicions 
establertes segons el plec del servei. 

- El termini d’execució del projecte és de 2 mesos, pel que cal assegurar els terminis fixats 
per a la justificació de la subvenció a 1 de novembre de 2018, amb l’emissió de factures de 
10.952,73 euros amb càrrec a la partida 05 161A0 62300. 

 
5.- Notificar a Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU aquests acords. 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
 
L'alcalde       El secretari 
Francesc Deulofeu Fontanillas     Sergi Ribas Beltrán 
                                                                                
 


