EXTRACTE DELS ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DEL DIA 24 DE MARÇ DE 2022

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.:
JGL2022/6
Caràcter: ordinària
Data:
24 de març de 2022
Inici:
09:46
Fi:
09:56
Lloc:
Sala de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Assistents titulars:
President:

Raül Garcia Ramírez

JuntsXCat

Anaïs Medina Terrradas
Ernest Vilà Pladevall
Mª Àngels Bordetas Delgado

JuntsXCat
JuntsXCat
JuntsXCat

S’excusa:

Magalí Miracle Rigalós
Josep Mª Orra Pié

ERC-AM
ERC-AM

Secretari:

Sergi Ribas Beltrán

Regidors/es:

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 10.03.2022.
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia
2. Aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte amb Draglic SL, per al dret d’ús, l’actualització
i el manteniment d’un programa informàtic de gestió policial.
3. Declaració de deserta la licitació del contracte per a l’execució de les obres de reforma i
rehabilitació de l’equipament municipal del carrer Santa Fe, número 52 de Sant Celoni.
4. Incoació de procediment per acordar la resolució del contracte administratiu que té subscrit
l’Ajuntament de Sant Celoni amb l’empresa Multiserveis Nou Net, SL, per a l’execució de les
obres “Fase 2 de les obres de reforma parcial del mercat municipal de Sant Celoni.
5. Retorn, si escau, de la garantia definitiva a Romauto Grup concessionaris SL, pel contracte
per a l’adquisició d’un vehicle elèctric Nissan Leaf 5p, 40 Kwh Acenta, amb el subministrament
del carregador vinculat per l’Àrea de Seguretat Ciutadana.

6. Aprovació inicial del Projecte d’urbanització del vial de la zona de Ca l’Alzina nou de Sant
Celoni.
Temes sotmesos a la Junta de Govern Local per delegació plenària (part pública).
7. Aprovació, si escau, de l’expedient per a la contractació del servei de recollida, acollida i
assistència d’animals domèstics de companyia abandonats, perduts, ensalvatgits, ferits o morts,
i dels animals salvatges morts o ferits en la via pública.
Desenvolupament de la sessió:
El President obre la sessió.
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL DE DATA 10.03.2022.
L’alcalde pregunta als membres de la Junta de Govern Local si han de formular alguna
observació a l'acta de la sessió ordinària de la JGL de data 10.03.2022. Al no formular-se cap
reparament s’acorda, per unanimitat, l’aprovació de la referida acta.
2. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE AMB DRAGLIC SL, PER AL DRET
D’ÚS, L’ACTUALITZACIÓ I EL MANTENIMENT D’UN PROGRAMA INFORMÀTIC DE GESTIÓ
POLICIAL.
1. Prorrogar per una anualitat el contracte signat en data 04.05.2018 amb la mercantil Dragclic
SL amb CIF B-65001893, pel dret d’ús, l’actualització i el manteniment del programa informàtic
de gestió policial DRAG (Dispositiu de Recursos per a Agents), tal com preveu la clàusula 8 del
Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte. La pròrroga tindrà efectes
des del dia 05.05.2022 i fins al 04.05.2023.
2. Autoritzar i disposar la despesa de 3.029,84 € a favor de Dragclic SL amb CIF B-65001893
per al pagament de la prestació corresponent als mesos de maig a desembre de 2022, amb
càrrec a l’aplicació 08.132A0.20900 (Cànons) del pressupost municipal per a 2022, quedant
supeditada l’autorització i disposició de la resta de la despesa, això és 1.514,92 €, IVA inclòs,
corresponent als mesos de gener a abril de 2023) a l’existència de crèdit a la mateixa aplicació
del pressupost municipal per a 2023.
3. Notificar aquests acords al representant legal del contractista per al seu coneixement, amb
indicació dels recursos a què tingui dret, i comunicar-ho al Registre públic de contractes de
Catalunya.
3. DECLARACIÓ DE DESERTA LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE
LES OBRES DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’EQUIPAMENT MUNICIPAL DEL
CARRER SANTA FE NÚMERO 52 DE SANT CELONI.
1. Declarar deserta la licitació del contracte per a l’execució de les obres de reforma i rehabilitació
de l’equipament municipal del carrer Santa Fe número 52 de Sant Celoni, aprovat per acord de
la Junta de Govern Local de 07.10.2021, atès que les dues proposicions presentades han estat
excloses per la Mesa de contractació pels motius que s’han exposat.
2. Retornar a Abolafio Construccions SL, amb CIF B-62752316, l’aval bancari emès pel Banc de
Sabadell per import de 27.123,54 € en concepte de garantia definitiva de les obres, tot informant
que per poder recuperar l’aval, i vist que la mercantil 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.

3. Publicar el present acord en el perfil del contractant de conformitat amb l’article 63 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
4. Alliberar el saldo no utilitzat (això és, 763.819,20 €) que fou autoritzat amb el número
d’operació 220210017133.
4. INCOACIÓ DE PROCEDIMENT PER ACORDAR LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU QUE TÉ SUBSCRIT L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI AMB L’EMPRESA
MULTISERVEIS NOU NET SL PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES “FASE 2 DE LES OBRES
DE REFORMA PARCIAL DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CELONI”.
1. Incoar procediment per acordar, si s’escau, la resolució del contracte administratiu que té
subscrit l’Ajuntament de Sant Celoni amb l’empresa MULTISERVEIS NOU NET SL per a
l’execució de les obres “Fase 2 de les obres de reforma parcial del mercat municipal de Sant
Celoni”, per entendre que concorren les causes de resolució previstes en l’article 211.1.f LCSP
relatives a l’incompliment de l’obligació principal del contracte així com a l’incompliment de les
restants obligacions essencials i en l’article 245.a LCSP relativa a la demora injustificada en la
comprovació del replanteig.
2. Que de conformitat amb allò disposat a la legislació vigent per part de la Secretaria i la
Intervenció municipal s’emeti informe jurídic en vers la procedència de la resolució contractual
projectada.
3. Advertir al contractista que en aplicació de l’article 213.3 de la Llei de Contractes del Sector
Públic, la resolució del contracte pot comportar la pèrdua de la garantia definitiva i, si s’escau, la
indemnització pels danys i perjudicis ocasionats a l’Ajuntament si no fos suficient l’esmentada
garantia.
4. Donar tràmit d’audiència al contractista de conformitat amb l’article 109.1.a) del Reial Decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques per què en un termini de deu dies naturals següents a la notificació
de la present resolució presenti les al·legacions i documents que consideri pertinents, en relació
amb l'informe proposta de resolució del contracte d'obres elaborat pel Director facultatiu en data
26 de juliol de 2017 i transcrit en la part expositiva de la present resolució.
5. Que un cop instruït el corresponent expedient, sigui sotmès a la consideració de l’òrgan
competent per a la seva resolució.
5. RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA A ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL, PEL
CONTRACTE PER A L’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE ELÈCTRIC NISSAN LEAF 5P 40 KWH
ACENTA AMB EL SUBMINISTRAMENT DEL CARREGADOR VINCULAT PER L’ÀREA DE
SEGURETAT CIUTADANA.
1. Retornar la garantia definitiva d’import 1.595,12 €, dipositada en efectiu per ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS, SL, amb CIF B08633950, amb el motiu de l’adjudicació del contracte.
2. Notificar aquest acord a la mercantil amb expressió dels recursos a què tingui dret.

6. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL VIAL DE LA ZONA DE CA
L’ALZINA NOU DE SANT CELONI.
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del vial de la zona de Ca l’Alzina nou de
Sant Celoni.
Segon.- Sotmetre a informació pública el referit Projecte d’urbanització pel termini d’un mes,
mitjançant la publicació d’edictes al diari oficial o Butlletí Oficial que correspongui i a un dels diaris
de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal al quals es refereixi
el projecte en tramitació, així com a la seu electrònica municipal.
Tercer.- Sol·licitar, simultàniament al període d’informació pública, l’emissió d’informe als
següents organismes públics afectats i a les empreses de subministrament de serveis afectades
perquè es pronunciïn sobre el projecte:
a.
b.
c.
d.

Agència Catalana de l’Aigua
AUTOPISTES-ABERTIS
Servei Territorial de Carreteres de Barcelona
Empreses de subministrament afectades

7. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA,
ACOLLIDA I ASSISTÈNCIA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA ABANDONATS,
PERDUTS, ENSALVATGITS, FERITS O MORTS, I DELS ANIMALS SALVATGES URBANS
MORTS O FERITS A LA VIA PÚBLICA.
1.- L’Alcaldia, mitjançant Proveïment signat el 18.01.22 ha disposat que s'iniciï un expedient
administratiu per a la contractació del servei de recollida, acollida i assistència d’animals
domèstics de companyia abandonats, perduts, ensalvatgits, ferits o morts, i dels animals
salvatges urbans morts o ferits a la via pública.
2.- En compliment d’aquesta disposició des de l’àmbit d’Espai Públic s’ha elaborat el Plec de
prescripcions tècniques particulars per a la contractació del de recollida, acollida i assistència
d’animals domèstics de companyia abandonats, perduts, ensalvatgits, ferits o morts, i dels
animals salvatges urbans morts o ferits a la via pública amb l’objectiu de donar-los unes
condicions d’aixopluc, aliment, salut i, si s’escau, trobar-los nous propietaris.
3.- Des de la Secretaria municipal s’ha elaborat el Plec de clàusules administratives particulars
que haurà de regir el contracte, d’acord amb la memòria tècnica justificativa de la necessitat de
contractació redactada per l’Àrea de Territori.
4.- La prestació d’aquest servei es considera necessària als efectes de complir amb les
competències que el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de protecció dels animals atribueix als ajuntaments en matèria de control sobre els animals
de companyia.
5.- S’ha emès informe jurídic assenyalant la normativa aplicable i el procediment de contractació
a seguir i consta a l’expedient nota de conformitat del secretari amb l’informe jurídic esmentat.
6.- La Intervenció de fons ha informat que existeix finançament per fer front a les despeses del
contracte.
Fonaments de Dret:
1.- Tal com recull l’Informe jurídic, i d’acord amb l’article 22 de la LCSP, atès que el valor estimat
del contracte ascendeix a la quantitat de 303.043,03€ (IVA no inclòs), el contracte està subjecte
a regulació harmonitzada.

D’altra banda, l’article 100 de la LCSP regula el Pressupost base de licitació i el defineix com el
límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació,
inclòs l’Impost sobre el valor afegit, tret de disposició en contrari.
2.- De conformitat amb l’Informe jurídic, el contracte es tramitarà, de manera ordinària, pel
procediment obert que estableix l’article 156 de la LCSP, de manera que tot empresari interessat
podrà presentar una proposició.
3.- L’anunci de licitació del contracte precisarà de la publicació al DOUE i al perfil del contractant
de l’Ajuntament. Els sobres es presentaran dins el termini de 15 dies naturals següents a la data
de tramesa de l’anunci a l’Oficina de Publicacions Oficials de les Comunitats Europees, d’acord
amb els terminis que estableix l’article 156.2 i 3 LCSP i vista la publicació al BOE de l’anunci
d’informació prèvia del contracte.
L’esmentat anunci de licitació es publicarà, com s’ha dit, en el perfil del contractant i en ell
s’indicarà la data de tramesa de l’anunci de licitació al DOUE.
4.- D’acord també amb l’Informe jurídic, pel que fa a la competència, l’apartat segon de la
Disposició addicional segona de la LCSP, i vist que la durada del contracte és de cinc anys,
pròrrogues incloses, l’òrgan competent en aquest expedient seria el Ple de l’Ajuntament.
No obstant, dita competència es troba delegada en la Junta de Govern Local d’acord amb l’acord
del Ple de l’Ajuntament de 27 de maig de 2021.
A proposta de l’alcalde, i previ dictamen de la Comissió Informativa General, per unanimitat, la
Junta de Govern Local ACORDA:
Primer. Aprovar l’expedient per a la contractació del servei de recollida, acollida i assistència
d’animals domèstics de companyia abandonats, perduts, ensalvatgits, ferits o morts, i dels
animals salvatges urbans morts o ferits a la via pública
Segon. Aprovar el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives
particulars que han de regir la contractació i que consten a l’expedient .
Tercer. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al Perfil
del contractant de l’Ajuntament de Sant Celoni.
Quart. Autoritzar la despesa de 56.586,74 € (base imposable de 46.765,90€ més 9.820,84 € en
concepte de 21% d’IVA), corresponent als mesos de març a desembre d’enguany, a l’aplicació
pressupostària 05.311B0.22740 (Gestió d’Animals de companyia) del pressupost de la
Corporació per a 2022.
Cinquè. Supeditar l’aprovació de la resta de la despesa per a la durada prevista pel contracte
(pròrrogues no incloses), 67.904,09 € per a l’any 2023 (base imposable 56.119,08 € més
11.785,01 en concepte de 21% d’IVA), i 11.317,35 € pels mesos de gener i febrer de 2024 (base
imposable 9.353,18 € més 1.964,17 € en concepte de 21% d’IVA) a l’existència de crèdit en el
pressupost dels exercicis corresponents.
El president aixeca la sessió, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono
fe.

Alcalde

Secretari

