EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DEL DIA 14 DE GENER DE 2021

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.:
JGL2021/1
Caràcter: ordinària
Data:
14 de gener de 2021
Inici:
09:38
Fi:
09:42
Lloc:
Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Assistents titulars:
President:

Raül Garcia Ramírez

Junts x Cat

Regidors/es:

Magalí Miracle Rigalós
Anaïs Medina Terradas
Ernest Vilà Pladevall
Josep Mª OrraPié

ERC-AM
Junts x Cat
Junts x Cat
ERC-AM

Secretari:

Sergi Ribas Beltrán

Excusen la seva assistència els Regidors/es:
Mª Àngels Bordetas Delgado

Junts x Cat

Assistents no titulars convidats per l’alcalde:
Diego Fernández Pinto

PSC-CP

Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
Local de data 17.12.2020.
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia
2. Aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte per a la concertació de la pòlissa
d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l'Ajuntament de Sant Celoni.
3. Retorn, si escau, de la garantia definitiva dipositada per ConstruccionsDeumal SA, amb
motiu del contracte del lot 3 de les obres de millora de l'itinerari "Ruta de la Tordera" al seu pas
pelmunicipi de Sant Celoni.
Desenvolupament de la sessió:
El President obre la sessió. En primer lloc, d’acord amb l’article 46.3 de la Llei 7/1985
Reguladora de les Bases de Règim Local,l’Alcalde interpel·la a la resta de membres per tal que

aquests manifestin, si fos el cas, que no es troben en territori espanyol, sense que cap membre
manifesti que concorre dita circumstància.
1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL DE DATA 17.12.2020.
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 del dia 17.12.2020. Al no formular-se cap
reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.
2. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER A LA CONCERTACIÓ DE LA
PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI.
1. Prorrogar per una anualitat el contracte adjudicat en data 04.02.2020 a la companyia
d’assegurances Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, per a la concertació de la pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb les
mateixes condicions que la pòlissa actual i amb efectes des de les 00 hores del dia 21.01.2021
i fins les 24 hores del 20.01.2022.
2. Autoritzar i disposar la despesa per import de 31.529,35 €, a favor de Zurich Insurance PLC,
Sucursal en España, amb CIF número CIF W-0072130-H, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 01.920A0.224 (Primes d’assegurances) del pressupost municipal prorrogat per
a 2021.
3. Notificar aquests acords a Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, per al seu
coneixement i als oportuns efectes, i comunicar-la al Registre públic de contractes de
Catalunya.
3.RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA DIPOSITADA PER CONSTRUCCIONS DEUMAL
SA, AMB MOTIU DEL CONTRACTE DEL LOT 3 DE LES OBRES DE MILLORA DE
L’ITINERARI “RUTA DE LA TORDERA” AL SEU PAS PEL MUNICIPI DE SANT CELONI.
1. Retornar la garantia definitiva d’import 1.419,50 € dipositada en forma d’aval per
Construccions Deumal SA, amb CIF número A-59.082.644, amb motiu del contracte signat amb
l’Ajuntament de Sant Celoni per a l’execució del lot 3 de les obres de millora de l’itinerari “Ruta
de la Tordera” al seu pas pel terme municipal de Sant Celoni
2. Notificar aquest acord a la mercantil, amb expressió dels recursos a què tingui dret, tot
informant que per poder recuperar la garantia, en forma d’aval, i vist que Construccions Deumal
SA està inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya,
serà necessari presentar davant la Tresoreria municipal l’original de la carta de pagament del
dipòsit de la garantia, juntament amb la següent documentació:
-

Si qui recull la garantia és el representant legal: original del seu DNI
Si qui recull la garantia no és el representant legal: original del DNI de la persona que
recull la garantia, còpia del DNI del representant legal i autorització original per recollir
la garantia, signada pel representant legal

El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en
dono fe.

Alcalde
Raül Garcia Ramírez

Secretari
Sergi Ribas Beltrán

