
 
EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL DEL DIA 13 DE MARÇ DE 2019 
 

 
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.: 04/2019 
Caràcter: ordinària 
Data:  13 de març de 2019 
Inici: 20:02 
Fi: 20:08  
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents titulars: 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas CiU   
  
Regidors/es: Magali Miracle Rigalós ERC-AM 
 Maria Helena Lagarda Planas CiU 
 Àlex Vivancos Saludes CiU  
  
Secretari: Sergi Ribas Beltrán 
 
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
   
        Maria Carmen Montes Azcutia    ICV-EUiA-SCBP-E  
 
Excusen la seva assistència els Regidors/es: 

 
Raül García Ramírez        CiU 
Ernest Vilà Pladevall       CiU 

 
Ordre del dia: 
 

 

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la JGL 
de data 20.02.2019. 
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia 

 
2. Donar compte de llicències d'obres majors.     

 
3. Retorn, si escau, de la garantia dipositada amb motiu del contracte de les 

obres de renovació del sistema de producció de calor de l'escola Pallerola i 
Roca de Sant Celoni. 
 

4. Acordar la subscripció dels convenis amb els titulars de finques afectades per 
l'execució de la franja perimetral de protecció d'incendis al barri del Turó de 
Sant Celoni. 

 
 
 

 



Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part 
pública) 
 

5. Acceptació, si escau, de la proposta de la Mesa de contractació d'adjudicació 
del contracte per a la prestació del Servei d'Assistència Multiprofessional 
(SAM).  
 

 
6. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball de les obres d'adequació 

de la xarxa d'aigua potable.  
 

Desenvolupament de la sessió: 
 
El President obre la sessió. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JGL DE 
DATA 20.02.2019. 
 
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 llicències d'obres majors atorgades per 
l'Alcaldia. 

L’Alcaldia dóna compte a la Junta de Govern Local de sis llicències d'obra major atorgades des 
de l'última sessió:  

Data 
Exp. Nom Adreça Concepte 

 
12.02.2019 

OM-14/17 Muntal Consulting  
C/ Olzinelles, núm. 12. 

Incorporar canvi no 
substancial d'obres. 

14.02.2019 I-78/18 Alerce Edificios y 
obras 

C/ Lluís Companys, núm. 
22-24. 

Llicència divisió horitzontal. 

14.02.2019 OM-17/17  C/ Germana Reyes, núm. 
8. 

Incorporar canvi no 
substancial d'obres. 

28.02.2019 OM-38/18  C/ Bellver, núm. 11 Enderroc d'edifici i 
posterior construcció d'un 
habitatge entre mitgeres. 

28.02.2019 OM-37/18  Masia de Can Macià de 
Baix. 

Reparació de coberta. 



28.02.2019 OM-43/18   Carretera Vella, núm. 
108-110 

Reforma, ampliació i 
segregació d'edifici 
existent entre mitgeres. 

 
3.  RETORN DE LA GARANTIA DIPOSITADA AMB MOTIU DEL CONTRACTE DE LES 
OBRES DE RENOVACIÓ DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓ DE CALOR DE L’ESCOLA 
PALLEROLA I ROCA DE SANT CELONI. 
 
1. Retornar la garantia definitiva d’import 12.335 € dipositada en forma d’aval bancari per 
Tondo Energia SL, amb NIF número B-64.217.425, amb motiu del contracte signat amb 
l’Ajuntament de Sant Celoni per l’execució de les obres de renovació del sistema de producció 
de calor de l’Escola Josep Pallerola i Roca de Sant Celoni. 
 
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. 
 
4.  ACORDAR LA SUBSCRIPCIÓ DELS CONVENIS AMB ELS TITULARS DE FINQUES 
AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LA FRANJA PERIMETRAL DE PROTECCIÓ 
D'INCENDIS AL BARRI DEL TURÓ DE SANT CELONI. 
 
PRIMER. Acordar la subscripció dels convenis amb els titulars de finques afectades per 
l’execució de la franja perimetral de protecció d’incendis al barri del Turó de Sant Celoni en els 
quals es documenta el reconeixement de la servitud forçosa establerta legalment d’acord amb 
les previsions de la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i de les modificacions 
introduïdes per la Llei 2/2014. 
 
Les parcel·les i superfície afectada són les següents, trobant-se grafiades en els plànols que 
formen part de l’informe tècnic de 25-02-19: 
 

Titulars Sup. 
Afectada (m2) Codi cadastre 

 1199,14 6955409DG5165N0001TZ 
 801,57 6756706DG5165N0001AZ 
 939,45 6756756DG5165N0001RZ 
 1533,06 6756754DG5165N0001OZ 
 2931,85 6756752DG5165N0001FZ 

 
SEGON. Aprovar el model tipus de conveni a subscriure amb els anteriors propietaris, el text 
del qual és el següent: 
 
<<CONVENI: FRANJA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS FORESTALS DEL BARRI DEL 
TURÓ DEL MUNICIPI DE SANT CELONI 
 
REUNITS: 
 
D’una part Sr., de qui s’ometen les circumstàncies personals perquè compareix com Alcalde de 
l'Ajuntament de Sant Celoni, (en endavant l’Ajuntament) amb domicili a la Plaça de la Vila, núm. 
1 i en el seu nom i representació, en ús de les atribucions de l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local i 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, assistit del Secretari 
municipal, que dóna fe de l’acte. 
 



D’altra part, el senyor/la senyora, _____________________, major d’edat, amb domicili a 
efectes de notificació a ______________________ i amb D.N.I. _________, (en endavant, la 
propietat) en el seu nom propi, com a titular segons el cadastre, de la finca 
__________________________, ubicada al sector Barri del Turó de Sant Celoni. 
 
Els compareixents declaren tenir la capacitat legal suficient per subscriure el present document, 
i, en aquests mèrits, 
 
MANIFESTEN: 
 
I.- La Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana (DOGC de 8.5.2003) estableix que els ajuntaments 
han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions afectades per, entre 
d’altres, l’obligació d’assegurar l’existència d’una franja de vint-i-cinc metres d’amplada al 
voltant, lliures de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida. Aquestes mesures 
contemplades en dita Llei s’han desplegat mitjançant el Decret 123/2005, de 14 de juny, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata 
amb la trama urbana. (DOG 16.6.2005). La Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic, en l’art. 179, modifica l’esmentada Llei 5/2003 en 
el sentit que obliga també als nuclis urbans i urbanitzacions amb continuïtat amb trama urbana 
a executar i mantenir franges de protecció. 
 
II.- El Ple municipal, en sessió ordinària del dia 26/07/2018, va aprovar el “Text refós del pla 
director de franges perimetrals de baixa combustibilitat” en compliment de l’art. 179 de la Llei 
2/2014, de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic, que modifica la Llei 
5/2003 en relació a la delimitació i execució de franges de protecció dels nuclis de població. En 
aquest document es delimiten les franges de protecció perimetral del municipi i es planifica la 
seva execució i manteniment. 
 
III.- La franja de protecció de 25 metres d’amplada al voltant del barri del Turó afecta, entre 
d’altres, la finca esmentada, que el compareixent declara en la qualitat en què actua, que és de 
la seva propietat. 
 
IV.- L’article 6 de la Llei 5/2003 i l’article 6 del Decret 123/2005 determinen que en els terrenys 
inclosos en la franja exterior de protecció (de 25 metres d’amplada) s’hi estableix una servitud 
forçosa per accedir a aquesta i per efectuar els treballs de neteja necessaris. 
 
V.- D’acord amb el que estableix l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa, l’Administració i el 
particular a qui es refereixi l’expropiació poden convenir l’adquisició dels béns i drets objecte 
d’aquells lliurement i per mutu acord. 
 
Per tal de donar compliment a la normativa esmentada, els compareixents acorden els 
següents 
 
PACTES: 
 
PRIMER.- La propietat CONVÉ amb l’Ajuntament de Sant Celoni, la constitució a favor seu 
d’una servitud per a la realització de treballs de neteja de la franja perimetral de protecció 
contra incendis al barri del Turó fins i tant no es modifiqui el seu ús actual, en una superfície de 
__________ m2 al llarg de la finca amb núm. de referència cadastral _________________, 
grafiada en el plànol que s’acompanya, signat per totes les parts. 
 
El dret de servitud sobre els _________ m2 al llarg de la finca mencionada en el paràgraf 
anterior, consisteix i comprèn: 
 

I. La realització dels treballs de neteja de la vegetació en la franja de protecció 
d’acord amb els paràmetres contemplats en l’Annex 2 del Decret 123/2005, de 14 
de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestal. 



II. L’accés i entrada a aquesta franja perimetral de protecció objecte de la servitud 
d’accés al personal i maquinària autoritzat per l’Ajuntament de Sant Celoni.  

III. La durada d’aquests treballs de neteja de la vegetació serà pel termini estrictament 
necessari per a la realització dels treballs d’obertura de la franja i posterior neteja 
i/o manteniment periòdic. 

IV. L’obligació de l’Ajuntament de Sant Celoni de comunicar per escrit, cada vegada 
que es faci el manteniment, al propietari amb una antel·lació mínima de 15 dies, la 
data d’inici i finalització dels treballs en la franja de la finca de la seva propietat, 
objecte de la servitud, i la persona o persones autoritzades per executar aquets 
treballs. En tot cas, aquests treballs es faran pels punts menys perjudicials a la 
vegada que pels punts més convenients per a la finalitat de la Llei i d’acord amb el 
pla de prevenció d’incendis. 

V. Els treballs indicats no aniran, en cap cas, a càrrec dels propietaris.  
 
SEGON.- La propietat renuncia al just-i-preu al que té dret en concepte de l’establiment de la 
servitud esmentada en l’apartat anterior. 
 
TERCER.- Els honoraris notarials, registrals i impostos i tota mena de despeses que s'originin 
com a conseqüència de la constitució/cancel·lació de la servitud d’accés i/o de pas objecte 
d’aquest conveni seran a càrrec de l'Ajuntament de Sant Celoni. 
 
QUART.- Per resoldre els conflictes que sorgeixin en la interpretació i aplicació d’aquest 
conveni, es farà de mutu acord, i si això no fos possible les parts se sotmetran a la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
TERCER. Citar els propietaris anteriorment relacionats per tal que compareguin en aquest 
Ajuntament amb la finalitat de subscriure els convenis esmentats. 
 
QUART. Notificar el present acord als propietaris interessats amb la corresponent instrucció 
dels recursos que contra aquest poden interposar-se. 
 
5. ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA 
MULTIPROFESSIONAL (SAM).   
 
El Servei d’Assistència Multiprofessional (SAM) és un servei d’atenció psicològica i logopèdica 
que presta l’Ajuntament de Sant Celoni, adreçat a la població de 3 a 16 anys escolaritzada al 
municipi que en requereix l’ús. 
 
Aquest servei, que compta amb dos psicòlegs i dos logopedes, forma part del nucli de serveis 
personals que l’Ajuntament considera bàsics de dotar a la població de Sant Celoni i La 
Batllòria, per al desenvolupament de les persones.  
 
Davant el venciment del darrer contracte amb una empresa externa per a la prestació del SAM, 
el Ple municipal, en sessió de 27.09.2018, va aprovar l’expedient de contractació del servei per 
un nou període de temps. L’expedient conté el Plec de prescripcions tècniques (PPT) redactat 
per l’Àmbit de Comunitat i el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) elaborat  per 
la Secretaria municipal, que han de regular el nou contracte. 
 
En el mateix acord, a efectes d’agilitat i eficàcia, el Ple municipal va delegar en la Junta de 
Govern Local l’adopció de tots els acords que s’hagin d’adoptar en el present procediment, ja 
siguin actes de tràmit o no, i inclosa l’adjudicació del contracte. 
 
El contracte s’ha licitat pel procediment obert i tramitació ordinària, amb publicació de l’anunci 
de licitació al perfil del contractant.  
 
En el termini reglamentari s’ha rebut una única proposició per optar al contracte, la presentada 
per Equip SAM SCP. 



 
En data 08.11.2018 la Mesa de contractació va obrir el sobre 1 (documentació acreditativa dels 
requisits previs) d’Equip SAM SCP i comprovà que el formulari normalitzat del Document 
Europeu Únic de Contractació (DEUC) contingut al sobre era correcte en tots els seus apartats, 
excepte pel que fa a la Part IV - C, en què faltava complimentar l’apartat 6 (Criteris de selecció), 
referit a les titulacions d’estudis i professionals. 
 
En el termini de 3 dies que li va ser atorgat, el licitador va esmenar la mancança observada. 
 
La Mesa de contractació, en sessió de 19.11.2018, va declarar admesa a la licitació la 
mercantil Equip SAM SCP i va obrir el sobre 2 (projecte tècnic).  
 
En data 10.01.2019 el director de Comunitat va emetre un informe valorant la documentació 
continguda al sobre 2, d’acord amb els criteris que s’indiquen a la clàusula 15 del PCAP, tot 
proposant la següent puntuació: 
  

Licitador Metodologia 
integral del servei 

Hores d’atenció, 
administració i coordinació 
amb la xarxa comunitària  

Suma 
(màxim 41 

punts) 
Equip SAM SCP 30 punts 11 punts 41 punts 
 
La Mesa de contractació, en sessió de 30.01.2019, va fer seva la puntuació proposada i va 
obrir el sobre 3 (proposta dels criteris avaluables de forma automàtica), essent els preus 
unitaris oferts pel licitador: 
 

Preu especialista: 27 €/hora 
Preu administratiu: 17 €/hora 

 
En el mateix acte la Mesa va demanar al director de Comunitat que revisés els documents  que 
acompanyen la proposta (estudi econòmic, informes de vida laboral i certificats d’empreses 
contractants) i informés de si aquesta documentació resulta coherent, o es contradiu, amb els 
preus unitaris proposats i l’experiència declarada del personal que s’ofereix per a la prestació 
del servei.    
 
En data 15.02.2019 el director de Comunitat va emetre un informe valorant la documentació 
que acompanya l’oferta d’Equip SAM SCP. 
 
En data 25.02.2019 la Mesa de contractació es va fer seu l’informe del director de Comunitat i 
va atorgar a Equip SAM SCP la següent puntuació pel contingut del sobre 3: 

  

Licitador 

Preus unitaris 
Experiència del personal adscrit a 

l’execució  
del contracte 

Suma 
(màxi
m 59 

punts) 
Preu hora 
especialis

ta 

Preu hora 
administrati

u 

Psicòleg 
1 

Psicòleg 
2 

Logopeda 
1 

Logopeda 
2 

Equip SAM 
SCP 

45  
punts 

4  
punts 

2,5 
punts 

1,4 
punts 

2,5  
punts 

2,5  
punts 

57,9  
punts 

 
En el mateix acte, la Mesa va classificar en primer i únic lloc l’oferta presentada per Equip SAM 
SCP, amb la següent puntuació total: 

 
Criteris clàusula 15 PCAP Equip SAM SCP 
Criteris que depenen d’un judici de valor (fins a 41 
punts) 41 punts 

Criteris avaluables de forma automàtica (fins a 59 
punts) 57,9 punts 



Total 98,9 punts 
 

Finalment, la Mesa va proposar a l’òrgan de contractació que adjudiqui el contracte per a la 
prestació del servei d’assistència multiprofessional (SAM) de l’Ajuntament de Sant Celoni a la 
mercantil Equip SAM SCP, d’acord amb els preus unitaris i els compromisos que figuren a la 
seva oferta. 

 
Fonaments de Dret: 
 
0. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directrius del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, article 150 (Classificació de les ofertes i adjudicació 
del contracte) 
 

0. Plec de clàusules administratives particulars, aprovat pel Ple municipal en sessió de 
27.09.2018, regulador del contracte (clàusules 18 – Obertura de les proposicions i 23 - 
Adjudicació) 

 
A proposta de l'alcalde, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1. Acceptar la proposta de la Mesa de contractació de 25.02.2019 d’adjudicar el contracte per a 
la prestació del Servei  d’Assistència Multiprofessional (SAM) de l’Ajuntament de Sant Celoni, a 
la mercantil Equip SAM SCP, d’acord amb els preus unitaris i els compromisos que figuren a la 
seva oferta.  
  
2. Indicar als serveis de l’àmbit de Secretaria que requereixin a Equip SAM SCP per a que en el 
termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent en què s’hagi rebut el requeriment, 
presenti la documentació que s’indica a la clàusula 23 del Plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte, amb l’advertiment que de no fer-ho així en el termini 
assenyalat, o en el termini per esmenar la documentació en el seu cas, s’entendrà que retira la 
seva oferta. 
 
6. APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE LA 
XARXA D'AIGUA POTABLE. 
 
1. El projecte refós del projecte d’actuacions necessàries per a l’adequació de la xarxa d’aigua 
potable de distribució a la nova pressió del servei, al terme municipal de Sant Celoni, de la fase 
II a la fase V amb un pressupost d’execució de 1.174.391,10 euros IVA exclòs, va ser aprovat 
inicialment per la Junta de Govern Local en sessió del 24.10.2018, aprovació que va ser 
definitiva el 9.01.2019 per no haver-se presentat cap al·legació al respecte tal com determinava 
l’acord inicial. 
 
2. La Junta de Govern Local en sessió del 24.10.2018 va encomanar a Sorea, Sociedad 
Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU la gestió d’aquesta actuació desenvolupada en el 
projecte refós constructiu, la qual serà efectiva aprovat el projecte definitivament i va comunicar 
a Sorea el següent: 
 
- 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 dóna cobertura de responsabilitat civil en les 
condicions establertes segons el plec del servei. 
 
3. Sorea, SAU, ha presentat en aquest Ajuntament el dia 14.02.2019 el pla de seguretat i salut 
en el treball de les obres per a l’adequació de la xarxa d’aigua potable de distribució a la nova 
pressió del servei, al terme municipal de Sant Celoni, de les fases II, IV i V. 



 
4. El dia 13.02.2019 el tècnic en qualitat de coordinador de la seguretat i salut de les obres ha 
emès informe expressant conformitat envers el Pla de Seguretat i Salut presentat per Sorea 
atès que s’ajusta a l’estudi /estudi bàsic de seguretat i salut prèviament redactat. 
 
En el citat informe, adverteix que conforme estableix l’article 7.4 del Reial Decret 1627/1997, de 
24 d’octubre, qualsevol modificació que es vulgui introduir per l’empresa contractista al Pla de 
Seguretat i Salut aprovat, en funció de les alteracions i incidències que puguin aparèixer durant 
l’execució de les obres o les variacions en el projecte d’execució va servir de base per elaborar 
l’Estudi/estudi bàsic de Seguretat i Salut, requerirà de l’expressa del Coordinador de seguretat i 
salut per a la seva efectiva aplicació i haurà de comunicar-se a les parts interessades. 
 
També indica que el Pla de seguretat i salut haurà d’estar a l’obra en poder del contractista o 
persona que el representi a disposició permanent de la Direcció facultativa a més del personal i 
Serveis de Prevenció, Inspecció de Treballs i Seguretat Social i dels Òrgans tècnics en matèria 
de Seguretat i salut de la Comunitat Autònoma. 
 
Fonaments de dret 

- Article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre l’aprovació del Pla de seguretat 
i salut per les obres de construcció de conformitat amb el qual: 

“En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla, amb el corresponent informe del 
coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la 
seva aprovació a l'Administració pública que hagi adjudicat l'obra.” 
 
Tal i com s’ha exposat, l’òrgan de contractació en el present expedient és la Junta de Govern 
Local per delegació del Ple d’aquest Ajuntament de manera que a aquesta correspon 
l’aprovació del Pla de seguretat i salut. 
 
- Ordre TIN/1071/2010 de 27 d’abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les 
comunicacions d’obertura o represa d’activitats en els centres de treballs. 
 
A proposta de l'alcalde, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, per unanimitat, la 
Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1r- Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball de les obres del projecte refós del projecte 
d’actuacions necessàries per a l’adequació de la xarxa d’aigua potable de distribució a la nova 
pressió del servei, al terme municipal de Sant Celoni, fases II, IV i V, presentat per Sorea, 
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU. 
 
2n- Notificar aquests acords a Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU. 
 
PUNT D'URGÈNCIA 
 
7. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE AMB LACERA, SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTO, SA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA I GESTIÓ DELS 
RESIDUS DELS EDIFICIS MUNICIPALS. 
 
1. Prorrogar per una anualitat el contracte signat en data 21.03.2017 amb Lacera, Servicios y 
Mantenimiento, SA, amb CIF A-33.123.498, per a la prestació del servei de neteja de les 
dependències municipals i gestió dels seus residus, tal com preveu la clàusula 8 del Plec de 
clàusules administratives particulars regulador del contracte. La pròrroga tindrà efectes des del 
dia 01.04.2019 i fins al 31.03.2020, i la despesa prevista de 477.366,37 €, IVA inclòs.  
 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 358.024,78 €, IVA inclòs, a les següents partides del 
pressupost municipal per a l’exercici de 2019, quedant supeditada la resta de la despesa,  
119.341,59 €, IVA inclòs, a l’existència de crèdit en el pressupost municipal de 2020, amb el 
desglòs que s’indica a continuació: 



 

Orgànica Programa Econòmica  Import, 
 IVA inclòs  

 Import AD 2019 
IVA inclòs (9 

mesos)  

 Import AD 2020 
 IVA inclòs (3 mesos)  

07 3321A 22700 
               

26.156,65    
                   

19.617,49    
                      

6.539,16    

01 920R0 22700                     
887,33    

                         
665,50    

                          
221,83    

01 920E0 22700                  
7.555,34    

                      
5.666,51    

                      
1.888,84    

04 231L0 22700                
19.862,61    

                   
14.896,95    

                      
4.965,65    

04 311K0 22700                  
4.095,38    

                      
3.071,54    

                      
1.023,85    

01 920A0 22700                     
887,33    

                         
665,50    

                          
221,83    

07 3321A 22700                     
204,77    

                         
153,58    

                            
51,19    

01 920D0 22700 
                 

1.774,67    
                      

1.331,00    
                          

443,67    

06 491B0 22700                  
5.400,93    

                      
4.050,70    

                      
1.350,23    

07 334E0 22700                  
2.559,61    

                      
1.919,71    

                          
639,90    

05 150A0 22700               
10.949,94    

                      
8.212,45    

                      
2.737,48    

01 925A0 22700                
12.320,28    

                      
9.240,21    

                      
3.080,07    

07 330B0 22700                  
9.064,21    

                      
6.798,16    

                      
2.266,05    

08 132A0 22700                
15.084,66    

                   
11.313,49    

                      
3.771,16    

08 135A0 22700                  
3.412,82    

                      
2.559,61    

                          
853,20    

01 920P0 22700                     
836,14    

                         
627,11    

                          
209,04    

06 430C0 22700 
               

41.032,63    
                   

30.774,47    
                    

10.258,16    

07 326C0 22700                
12.322,29    

                      
9.241,72    

                      
3.080,57    

07 334F0 22700                  
5.972,43    

                      
4.479,32    

                      
1.493,11    

07 323C0 22700                
60.678,03    

                   
45.508,52    

                    
15.169,51    

07 323F0 22700                
40.476,03    

                   
30.357,02    

                    
10.119,01    

07 323E0 22700          89.757,14                  67.317,85    
                    

22.439,28 
    

01 920N0 22700                                                                        



819,08    614,31    204,77    

07 924D0 22700                  
6.552,61    

                      
4.914,46    

                      
1.638,15    

01 920U0 22700 3.280,77                   9.960,58                       3.320,19    

07 342E0 22700                     
887,33    

                         
665,50    

                          
221,83    

07 323D0 22700                
51.562,48    

                   
38.671,86    

                    
12.890,62    

04 231C0 22700                  
7.371,69    

                      
5.528,77    

                      
1.842,92    

04 231A0 22700                 
7.781,23    

                      
5.835,92    

                      
1.945,31    

05 150B0 22700 
                

5.187,48    
                      

3.890,61    
                      

1.296,87    

06 432A0 22700                  
1.774,67    

                      
1.331,00    

                          
443,67    

04 1722D 22700                     
887,33    

                         
665,50    

                          
221,83    

05 450B0 22700                 
1.207,50    

                         
905,62    

                          
301,87    

01 920S0 22700                  
3.993,00    

                      
2.994,75    

                          
998,25    

07 334P0 22700                     
307,15    

                         
230,37    

                            
76,79    

07 450B0 22700                  
2.559,61    

                      
1.919,71    

                          
639,90    

07 342D0 22700 
                   

124,51    
                            

93,38    
                            

31,13    

05 450B0 22700                 
1.778,70    

                      
1.334,03    

                          
444,68    

      
            

477.366,37    
                 

358.024,78    
                 

119.341,59    
 
3. Notificar aquests acords a Lacera, Servicios y Mantenimiento, SA per al seu coneixement i 
als oportuns efectes, i comunicar-ho al Registre públic de contractes de Catalunya. 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en 
dono fe. 
 
Alcalde                                                                             Secretari 
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