
 

 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

DEL DIA 30 DE DESEMBRE 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.: JGL2021/25 
Caràcter: extraordinària amb urgència 
Data:  30 de desembre de 2021 
Inici: 09:46 
Fi: 09:55  
Lloc: Telemàtic 
 
Assistents titulars: 
 
President:  Raül Garcia Ramírez   JuntsXCat 
 
Regidors/es:  Magalí Miracle Rigalós   ERC-AM 
   Anaïs Medina Terrradas  JuntsXCat 

Ernest Vilà Pladevall  JuntsXCat  
Josep Mª Orra Pié  ERC-AM   

 
 
S’excusen:  Mª Àngels Bordetas Delgado  JuntsXCat 
 
Secretari  accidental: Albert Puig Tous   
    
Assistents no titulars convidats per l’alcalde: 
    

Eduard Vallhonesta Alarcón  PSC-CP 
 
Ordre del dia: 
 
1. Ratificació, si s’escau, de la urgència en la convocatòria de la sessió.   
 
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia  
 
2. Adjudicació, si s’escau, del contracte per a la gestió del Centre Municipal d’Expressió. 
 
3. Aprovació, si escau, de l’expedient per a la contractació de les obres de substitució de la 
bomba de calor deshumectadora de l’equipament esportiu Sot de les Granotes de Sant Celoni. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El President obre la sessió. 
 
1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA EN LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ.  

 
L'Alcalde inicia la intervenció dient que concorre la citada urgència davant la necessitat, per una 
banda, d’aprovar l’adjudicació de la gestió del CME, atès que, actualment aquest servei era 



 

 

pendent de regularització i, per l’altra per aprovar l’inici de la contractació de les obres de 
substitució de la bomba de calor deshumectadora de l’equipament esportiu Sot de les Granotes 
de Sant Celoni , que es lligat a una subvenció del PUOSC. 
Seguidament, es sotmet a votació la urgència en la convocatòria de la sessió, la qual és aprovada 
per unanimitat, quedant, en conseqüència, ratificada la urgència en la convocatòria respecte a 
l'aprovació dels dos punts que integren l’ordre del dia. 
 
2. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DEL CENTRE MUNICIPAL 
D’EXPRESSIÓ. 
 
1. Adjudicar a la mercantil PERTEGÀS EXPRESSIÓ SL amb CIF B-65449183, el contracte per 
a gestió del servei municipal del Centre Municipal d’Expressió de Sant Celoni, per la quantitat de 
1.320.505,61€, IVA no inclòs, d’acord amb l’oferta presentada per l’adjudicatària. 
 
2. Disposar la despesa de 399.452,95 € a favor de PERTEGÀS EXPRESSIÓ SL amb CIF B-
65010704, amb càrrec a l’aplicació 07 326C0 22799 (Centre Municipal d’Expressió – treballs 
realitzats per altres empreses) del pressupost de la Corporació per a 2022, quedant supeditada 
l’aprovació de la  resta de la despesa a l’existència de crèdit en el pressupost del proper exercici.  
 

EXERCICI 

PRESSUPOSTARI 

PERÍODE IMPORT TOTAL 

(IVA INCLÒS) 

APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA 

2023 
De gener a desembre 

399.452,95 €  

07 326C0 22799 2024 399.452,95 €  

2025 
 

399.452,95 €  

 
3. Citar a l’adjudicatari per a què en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de la 
notificació de l’adjudicació, formalitzi el corresponent contracte amb aquesta Administració.  
 
4. Notificar aquests acords al licitador, amb indicació dels recursos que pot interposar. 

 
5. Publicar la present adjudicació en el perfil del contractant i comunicar la formalització del 
contracte al Registre Públic de Contractes per a l’oportuna inscripció. 

 
6. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i execució 
d’aquest acord, i especialment per a la verificació de la documentació aportada i la formalització 
del contracte administratiu. 
 
2. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES DE LES OBRES DE 
DE SUBSTITUCIÓ DE LA BOMBA DE CALOR DESHUMECTADORA DE L’EQUIPAMENT  
ESPORTIU SOT DE LES GRANOTES DE SANT CELONI. 
 
1. Aprovar la contractació de les obres l’execució de les obres contingudes en el Projecte executiu 
per a la substitució unitat bomba de calor pel tractament climàtic de la piscina del centre municipal 
d’esport Sot de les Granotes, d’acord amb el projecte tècnic redactat per l’enginyer de l’empresa 
QS enginyeria i associats SLP i aprovat pe resolució d’alcaldia, dictada per avocació, en data 
29.12.2021 
 
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació. 
  
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al Perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
   
4. Autoritzar la despesa de 165.890,44 €, IVA inclòs (base imposable de 137.099,54 € més el 
21% d’IVA) a l’aplicació 07 342F0 63302 del projecte comptable 2021.2.07.4_”39/21 REDACCIO 
I OBRA DESHUMECTADORA SOT DE LES GRANOTES del pressupost municipal per a 2021. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Per indicació de la interventora, es sotmet a aprovació la Diligència inclosa a l’expedient 
2021/2761, contractació del servei per a la gestió del Centre municipal d’expressió de Sant 
Celoni, que es transcriu a continuació: 
 
4. “IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER LA GESTIÓ DEL 
CENTRE MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ (2021/2761) - DILIGENCIA D’INTERVENCIO”. 
 
1. Donar de baixa el sobrant de 66.575,49 euros de l’Autorització numero 220210013820, ja que 
aquest crèdit ni s’utilitzarà en 2021 ni es podrà incorporar en 2022. 
 
 
 
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari accidental, en 
dono fe. 
 
 
Alcalde                                                                             Secretari accidental 


