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Acta 12/11
Expedient A1022011012

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm. de la sessió:
Data:
Caràcter:
Horari:
Lloc:

12/11
8 de juliol de 2011
Extraordinària
de 19:00 a 19:30
saló de sessions

Assistents:
Alcalde-President:

Carles Albert Casanova i MIranda

Tinents d’Alcalde:

Pep Solé Vilanova, 1r. Tinent d’Alcalde
Sergio :Lozano Montero, 2n. Tinent d’Alcalde
Maria Sayavera Seuba, 3r. Tinent d’Alcalde

Regidors:

Ramona Vila Mensa
Joan Xavier Gabaró Viñals
Francisco Guisado Santano
Anna Maria Garcia Recio
Juan Fernando Rubio Garcia
Sandra Fernández Cuadra
Lourdes Canales Muñoz

Tresorer:

Antoni Pujadó Estany

Secretària:

Teresa Barbany Baró

Ordre del dia:
1. Festes laborals locals 2012
2. Comptes generals 2010
3. Modificació pressupost 4/2011
4. Revisió tarifes servei clavegueram
5. Revisió preus servei d'aigua
6. Pròrroga contracte neteja instal·lacions
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament quan són les dinou hores, amb l’existència
de quòrum necessari, atesa l’assistència dels onze membres que formen la
corporació, l’Alcalde obre la sessió extraordinària per a debatre i sotmetre a votació
els assumptes compresos en l’ordre del dia.
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1. FESTES LABORALS 2012
Anunciada i llegida la proposta, el Sr. Alcalde explica que de les dates proposades
com a festes de caràcter local pel 2012, s’ha optat, amb el consens de tots el
regidors, per demanar la inclusió del 10 d’abril coincident amb el dimarts del Sant
Crist i el divendres 30 d’abril.
A continuació sense cap més intervenció es sotmet la proposta a votació, adoptantse, per unanimitat dels onze membres que formen la corporació, el següent
ACORD:
De les 14 festes laborals anuals retribuïbles i no recuperables que preveu l’art. 37.2
del RDL 1/1995, de 24 de març, que aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels
treballadors, dues han de tenir caràcter local.
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 5876 d’11 de maig
de 2011 porta inserida l’Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació EMO/80/2011,
de 27 d’abril, que ordena el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2012.
L’article 2 de l’Ordre esmentada disposa que a més de les festes ordenades, s’han
de fixar mitjançant una nova Ordre, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables,
a proposta dels Ajuntaments.
Per tal que des de la conselleria d’Empresa i Ocupació s’aprovi i ordeni la publicació
de les festes locals de tots els municipis catalans per a la propera anualitat, es
precís que l’Ajuntament, abans del 31 de juliol vinent, proposi, per mitjà d’acord
plenari les dues jornades festives.
Per això, d’acord amb el que disposa l’art 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol,
regulador de la jornada de treball i descans anual, en concordança amb la
disposició 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i l’art. 52.2.r) del DL 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, s’acorda:
Primer. Proposar com a festes laborals de caràcter local d’Òdena per a l’any 2012,
els dies següents:
• 10 d’abril de 2012
• 30 d’abril de 2012
Segon. Donar trasllat del present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya als efectes d’incorporar a la resolució que aprovi l’Ordre
de Calendari de festes locals per l’any 2012 i la seva posterior publicació al DOGC.
2. COMTES GENERALS 2010
Anunciada i llegida la proposta el Sr. Alcalde agraeix la gestió que s’ha fet durant
els darrers anys, tant política com tècnica, que ha portat a tenir una comptabilitat
sanejada que permetrà poder fer pel pobles les coses promeses.
Seguidament, sense cap altra intervenció, sotmet la proposta a votació, adoptantse, per unanimitat dels onze membres que formen la corporació, el següent
ACORD:
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del Compte General d'aquesta entitat
corresponent a l'exercici de 2010 i, integrat pel de la pròpia Entitat i pel de la Societat
Mercantil "Vivendes d'Òdena S.L.", de capital íntegrament propietat d'aquest
Ajuntament.
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Atès que hom a retut el Compte General de conformitat amb les disposicions generals
vigents en matèria de rendició d'Estats de Comptes anuals de les Entitats Locals.
Atès que ha estat examinat per la Comissió Especial de Comptes, la qual ha emès el
corresponent informe que figuren en l'expedient.
Atès que ha estat exposat al públic mitjançant anunci exposat al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i publicat en el “Butlletí Oficial de la Província” de data 30 de maig de
2011, sense que s'hagi presentat cap reclamació en contra seva, s’acorda,
Primer. Aprovar el Compte General d'aquesta Entitat corresponent a l'exercici de
2010, integrat pel de la pròpia Entitat i pel de la Societat Mercantil "Vivendes d'Òdena
S.L.", de capital íntegrament propietat d'aquest Ajuntament.
1.1.- El Compte General de l'Entitat està format per les parts a que es refereix l'article
209 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que són les
següents:
1.- BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU

Euros

- Inversions en infraestructura i béns destinats a l'ús general (Valor
net)
- Immobilitzat immaterial (Valor net)

7.361.294,10
17.647,13

- Immobilitzat material (Valor net)

12.150.434,36

- Immobilitzat financer

1.202,02

- Existències

0,00

- Deutors

1.992.832,91

- Inversions financeres temporals

2.930,41

- Ajustaments per periodificació

0,00

- Tresoreria
TOTAL ACTIU

441.488,40
21.967.829,33

PASSIU
- Patrimoni
- Resultat d’exercicis anteriors
- Resultats de l’exercici
- Fons propis (Patrimoni net)
- Deutes a llarg termini

3.786.351,89
14.020.700,70
1.691.241,71
19.498.294,30
1.142.714,98
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- Deutes a curt termini
- Ajustaments per periodificació
TOTAL PASSIU

1.326.820,05
0,00
21.967.829,33

2.- COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI
Resultat econòmic-patrimonial de l’exercici

1.691.241,71

3.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
1.- PRESSUPOST DE DESPESES
A.- Crèdits inicials

3.846.113,11

B.- Modificacions de crèdit

4.266.732,37

C.- Crèdits definitius

8.112.845,48

D.- Obligacions reconegudes

6.344.445,63

E.- Pagaments ordenats

5.590.597,48

F.- Pagaments realitzats

5.590.597,48

2.- PRESSUPOST D’INGRESSOS
A.- Previsions inicials

3.846.113,11

B.- Modificacions de previsions

4.266.732,37

C.- Previsions definitives

8.112.845,48

D.- Drets reconeguts nets

5.776.004,98

E.- Recaptació neta

4.743.533,77

3.- Drets pendents de cobrament a 31.12.2010
4.- Obligacions pendents d’ordenar el pagament a 31.12.2010

1.032.471,21
753.848,15

5.- Romanent de tresoreria total

1.605.180,34

6.- Saldos de dubtós cobrament

282.959,70

7.- Excés de finançament afectat

911.300,23

8.- Romanent de tresoreria per a despeses generals

410.920,41

4.- RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
Resultat pressupostari ajustat

436.372,83

5.- ESTAT DEMOSTRATIU DE PRESSUPOSTOS TANCATS
Drets pendents de cobrament a 31.12.2010
Obligacions pendents d’ordenar el pagament a 31.12.2010

1.243.321,40
6.703,14

6.- ESTAT DE TRESORERIA
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441.488,40

1.2.- El compte de la Societat Mercantil "Vivendes d'Òdena S.L." ha estat elaborat
d'acord amb el vigent Pla General de Comptabilitat i en resulta el següent resum:
BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU
- Actius per impost diferit

224,59

- Existències

0,00

- Deutors

0,12

- Tresoreria

1.721,77

TOTAL ACTIU

1.946,48

PASSIU
- Capital social
- Resultats negatius d’exercicis anteriors
- Resultat de l’exercici

48.080,97
-48.956,55
-33,62

- Creditors a curt termini

2.855,68

TOTAL PASSIU

1.946,48

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
- Ingressos d’explotació

0,00

- Despeses d’explotació

0,00

- RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

0,00

- Ingressos financers

0,20

- Despesa financera

-45,03

- RESULTAT ACTIVITATS FINANCERES

-44,83

- RESULTAT ABANS IMPOSTOS

-44,83

- Impost sobre beneficis
- RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS

11,21
-33,62

Segon. Retre al Síndic de Comptes el Compte General aprovat, trametent-li els
annexes i justificants establerts en la quarta part relativa a les normes relatives a
l’elaboració dels comptes generals de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat
General.
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3. MODIFICACIÓ PRESSUPOST 4/2011
Anunciada i llegida la proposta, el Sr. Alcalde expressa que es una modificació
entre partides per poder atendre, bàsicament, despeses de manteniment.
Seguidament la presidència cedeix la paraula al regidor Sr. Pep Solé perquè
complementi la informació, el qual diu que la modificació del pressupost contempla
una actuació relacionada amb les obres d’urbanització de la plaça Mestre Vila Vell,
per facilitar un accés òptim de vehicles a la mateixa mitjançant l’asfaltat del camí de
terra, fent coincidir els treballs amb les obres de finalització de la plaça per raó
d’estalvi en maquinari i quin import, encara en negociació, s’ha previst entre trenta
tres i trenta cinc mil euros.
Intervé el Sr. Francisco Guisado, portaveu del grup municipal PSC-Òdena,
manifestant la conformitat amb l’actuació que ha de facilitar i millorar l’accés en
aquest tram no previst dins el projecte d’urbanització de la plaça.
Posa de manifest però, la disconformitat amb com s’estan realitzant algunes
actuacions a la plaça, inclosa al Pla de Barris, que modifiquen el projecte, obviant
els mecanismes de participació ciutadana i el procediment, per quina raó diu que
demanaran els informes tècnics sobre les variacions del projecte, que aprovat pel
Ple, no ha estat aquest l’òrgan que ha acordat la modificació i sobre la qual no han
tingut ni la oportunitat de defensar les raons que fonamentaven d’inaccessibilitat
dels autobusos dins la zona.
En relació a la modificació del pressupost diu que la proposta té un abast més ampli
a la modificació entre partides, perquè incorpora recursos extraordinàries que
deriven de subvencions obtingudes fruit del treball de l’anterior govern.
El Sr. Alcalde demana al portaveu socialista que en les seves intervencions es
cenyeixi als punts de l’ordre del dia.
A continuació aclareix que dos dies després de la presa de possessió, va ser
convocat, juntament amb el primer tinent d’alcalde, a un acte de replanteig
juntament amb tècnics de l’Ajuntament, on es va considerar oportú fer unes petites
modificacions per facilitar l’apropament de l’autobús escolar a 15 metres de la porta
de l’Escola. Modificació diu, que no requeria que s’hagués de passar pel Ple, tenint
en compte el temps que això comporta i que les màquines per asfaltar actuarien a
finals de juliol. Aquesta decisió diu, que s’havia de prendre amb rapidesa pel
govern municipal, no es va fer d’esquenes de ningú, i va ser fruit de la voluntat
d’evitar perills als nens de l’escola, no trenca l’esperit de participació, tal i com es
podrà veure en un futur.
El Sr. Solé, regidor responsable d’urbanisme, aclareix que l’asfaltat del carrer no
esdevé una modificació de projecte i que la única variació ha estat la supressió
d’una jardinera d’uns sis metres de llarg on s’hi havia de plantar dos arbres que
impedia el gir de l’autobús escolar, raó per la qual havia de deixar els nens una
miqueta més lluny de l’Escola. Considera que per un canvi d’aquesta naturalesa
seria exagerat haver d’activar la mateixa maquinaria que per a l’aprovació del
projecte. Seguidament expressa que la presa de decisió no treu però, que s’hagués
pogut informar del procés en un temps més breu.
La regidora Sra. Anna Garcia del grup municipal PSC-Òdena puntualitza que la
modificació abasta la jardinera i dues places d’aparcament de cotxes i quatre de
motocicletes.
El Sr. Alcalde contesta que la mesura s’adopta perquè el seu govern prioritza les
persones abans que els vehicles.
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La Sra. Garcia replica dient que precisament la plaça era més peatonal i s’impedia
que l’autobús arribés al final de la mateixa.
El Sr. Alcalde contesta dient que per això els nens ara hauran de fer 15 metres per
una vorera protegida fins arribar a l’autobús en lloc dels 100 metres inicialment
previstos.
El Sr. Solé aclareix que amb l’allargament que es farà al lateral del poliesportiu, fora
de la plaça, permetrà que hi hagi fins i tot més places d’aparcament.
El Sr. Francisco Guisado respon a l’Alcalde demanant que no li assenyali quina ha
de ser la seva intervenció.
Entén que l’explicació del Sr. Solé és una percepció subjectiva del sentit de les
modificacions, per això diu, demanaran els informes tècnics. Considera que les
modificacions explicades generen un canvi del concepte de la plaça en la que no
preveia l’accés d’autobusos. Projecte diu, que previ estudi, va ser aprovat per
unanimitat del Ple del que en formava part l’actual Alcalde.
Accepta que per qüestions tècniques o criteris nous es puguin proposar canvis,
però diu, a través del procediment adequat, respecte de quin fet assegura que el
seu grup serà molt exigent.
El Sr. Alcalde diu que per descomptat podrà disposar dels informes tècnics doncs la
decisió s’ha recolzat en ells, i recorda que tots els treballadors de l’Ajuntament
tenen ordres de facilitar-li tota la informació que la te al seu abast.
Quan a la participació a la Comissió que va aprovar el projecte, diu que un cop
sobre el terreny i vista la proposta perquè un autobús pogués passar-hi, creu que
rectificar és de savis i es farà sempre que calgui.
A continuació, la presidència sotmet la proposta a votació, adoptant-se per
unanimitat dels onze membres que formen la corporació, el següent ACORD:
Expedient número 04/2011, de modificació de crèdits del pressupost de
despeses
ANTECEDENTS
1. Per Providència de l’Alcaldia de data 29 de juny de 2011 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen, per a les quals no hi ha
consignació en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de modificació
de crèdit corresponent a suplements de crèdits i crèdits extraordinaris a finançar
mitjançant romanents de tresoreria, nous ingressos no previstos en el pressupost, i
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 172 a
182 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els articles 34 a 48
del Reial decret 500/1990 i les Bases núm. 8 a 15 del vigent Pressupost Municipal
per a l’exercici 2011.
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SEGON.- Podran incorporar-se a l’exercici 2011 els romanents de crèdit no utilitzats
en l’exercici 2010 que emparin compromisos de despesa de l’exercici 2010 o bé
crèdits extraordinaris, suplements de crèdit i transferències de crèdit que hagin estat
concedides o autoritzades, respectivament, en l’últim trimestre de l’exercici 2010.
QUART.- Segons la Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el
Reial Decret 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui
demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de modificació de crèdit.
El finançament es pot realitzar mitjançant la incorporació de romanent de tresoreria,
per nous ingressos no previstos en el pressupost i per transferència de crèdit entre
aplicacions pressupostàries.
En base a tot això, s’acorda:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 04/2011, d’acord amb
la relació que s’adjunta i el resum que seguidament es relaciona:
Total despeses modificació de crèdit
Finançament:
Romanent afectat
Romanent no afectat
Nous ingressos no previstos en el pressupost
Transferència de crèdit entre aplicacions
pressupostàries

231.290,17
20.000,00
8.334,95
125.826,13
77.129,09

231.290,17

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis, en el web municipal i en
el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord
serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
Annex
10.87000 – Romanent per a despeses generals
10.87010 – Romanent afectat
Augment d’aplicacions pressupostàries
10.39901 – Indemnització danys incendis guarderia
10.39901 – Indemnització per retirada i reposició fanal
10.45050 – Subvencions Generalitat 2010 no previstes
10.45050 – Subvenció Generalitat AODL
10.45050 – Subvenció Generalitat – Dinamitzadors i dem.
Total Augment d’aplicacions pressupostàries
Transferències negatives:
33.34200.60900 – Urbanització plaça poliesportiu
22.01100.31000 – Interessos préstecs (operació tresoreria)
21.92000.16000 – Quota patronal assegurances socials
Total transferències negatives
Total modificació crèdit estat ingressos

8.334,95
20.000,00

22.536,63
2.602,56
23.397,57
27.045,55
50.243,82
125.826,13

35.200,00
21.729,09
20.200,00
77.129,09
231.290,17
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31.33000.62300 – Aire condicionat bar Centre Cívic
31.45000.61900 – Urbanització carrers propers poliesportiu (*)
Total crèdit extraordinari
Suplements de crèdit
21.24100.13100 – Retribucions AODL
21.45000-13100 – Retribucions Pla Ocupació (Cementiri)
23.32100.47000 – Subvenció Sctat. Coop. Guarderia
31.16500.22100 – Subministrament electricitat enllumenat
31.23100.21200 – Subministrament electricitat Casal Avis
31.32100.22100 – Subministrament electricitat col·legi
31.45000.21000 – Rep. manteniment vies públiques
31.92000.48900 – Subvencions grups polítics
33.34000.62202 – Edifici fusta pisca poliesportiva
50.16400.61900 – Cementiri – porxada esquerra
50.33600.21000 - Protecció i valorització patrimoni cultural
50.92000.22601 – Atencions protocol·làries i representatives
Total suplement de crèdit
Total modificació crèdit estat despeses
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3.009,00
35.20,00
38.209,00

9.000,00
50.243,82
30.000,00
20.000,00
1.000,00
15.000,00
40.000,00
200,00
637,35
20.000,00
2.000,00
5.000,00
193.081,17
231.290,17

(*) Aplicació finançada amb transferència negativa.
4. REVISIÓ TARIFES SERVEI CLAVEGUERAM
Anunciada i llegida la proposta, el Sr. Alcalde explica que es tracta d’aprovar la
proposta d’increment proposada per la Generalitat i en idèntica forma per l’empresa
concessionària del servei municipal d’aigua.
Sense més intervencions, la presidència sotmet la proposta a votació, adoptant-se
per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent ACORD:
Atès la sol·licitud formulada per AIGUA DE RIGAT S.A. en data 12 de maig de
2011, de revisió de les tarifes del servei de Clavegueram que s’apliquen al veïns, a
partir de l ‘1 de juliol de 2011.
Atès el Contracte per la prestació del Servei de clavegueram, signat amb l’empresa
Aigua de Rigat SA, i aprovat en el Ple de 21 d’abril de 2009, amb inici de gestió a
data 1/09/2009.
Atès que el preu aprovat l’any 2009 i aplicat als veïns mitjançant el rebut de l’aigua
pel que fa al cost de clavegueram era de 0.2004 €/ m3 sense IVA.
Atès que Aigua de Rigat ha presentat un informe de revisió del preu resultant per
m3 d’aigua consumida, en el que aplica la puja de l’IPC del 3%, i que no s’ha
notificat increment de la xarxa en el moment de la revisió.
Atès que la fórmula de revisió de preus està contemplada al contracte amb Aigua
de Rigat de data 22 de desembre de 2009 per a la prestació del Servei de
Clavegueram , a l’Art 10 de l’Addenda de condicions tècnic-econòmiques del servei
de clavegueram i depuració dins l’Annex 2.
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En raó del contracte abans esmentat que té de data d’inici de gestió 01/09/2009, on
Aigua de Rigat SA es comprometia a la clàusula segona, a fer una despesa de
50.000€ en obres a fons perdut, de les que a data 20 de maig de 2011 han
executat:
1. Canalització de recollida de pluvials DN 400 per un import de 25.522,09€ en
el clavegueram de l’entorn del CEIP Castell d’Òdena
2. Obres de manteniment i millora prèvia aprovació per un import de
17.041,54€
I donat que l’empresa Aigua de Rigat SA proposa no incorporar a la revisió de la
tarifa de clavegueram els imports de les obres esmentades i executades en el 2010.
Per tot l’esmentat, i vist els informes tècnics municipals la proposta de preu del
Servei de Clavegueram és d’una puja del IPC (3%), s’acorda,
PRIMER.- Aprovar la tarifa del Servei de Clavegueram, incorporada en el rebut de
l’aigua per l’empresa gestora del Servei de Clavegueram, de 0.2064 €/m3 d’aigua
consumida sense IVA, amb efectes a partir del 01/07/2011.
SEGON.- Comunicar aquest acord a Aigua de Rigat S.A. i donar informació als
veïns de la nova tarifa mitjançant la web de la Companyia Aigua de Rigat, i la web
corporativa municipal.
5. REVISIÓ PREUS SERVEI D’AIGUA
Anunciada i llegida la proposta, el Sr. Alcalde explica que es tracta d’aprovar la
proposta d’increment del preu de l’aigua que proposada la Comissió de Preus de
Catalunya i en idèntica forma per l’empresa concessionària del servei municipal
d’aigua.
Sense més intervencions, la presidència sotmet la proposta a votació, adoptant-se
per unanimitat dels onze membres de la corporació, el següent ACORD:
Vista la sol·licitud formulada per AIGUA DE RIGAT S.A. en data 12 de maig de
2011, d’increment de les tarifes del servei de subministrament d’aigua a partir del 1
de juliol de 2011.
D’acord amb l’edicte del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa en
referència a l’increment de tarifes de subministrament d’aigua a poblacions de 9 de
desembre de 2010 (Diari Oficial de la Generalitat núm. 5775 de 15 de desembre de
2010), pel que es fa pública l’autorització d’un increment mitjà del 3 % de les tarifes
del servei de subministrament d’aigua.
D’acord amb el què disposa el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel que
s’estableix el sistema simplificat d’actualització de preus, la Comissió de Preus de
Catalunya, mitjançant la corresponent resolució, aprovarà anualment el percentatge
d’augment mitjà de preus o tarifes per al subministrament d’aigua a poblacions.
Es poden acollir a aquest procediment simplificat totes les empreses
subministradores o prestadores del servei, per a les quals en l’exercici corresponent
sigui suficient un augment de preus o tarifes igual o inferior al percentatge aprovat
per mantenir l’equilibri econòmic dels seus serveis o subministraments.
Aigua de Rigat S.A. s’ha acollit a aquest sistema mitjançant la sol·licitud d’un
increment del 3 %
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L’aprovació de les tarifes correspon a la Comissió de Preus de Catalunya, segons el
Decret 149/1988, mentre que el Ple de l’Ajuntament ha d’emetre informe sobre la
sol·licitud formulada per la companyia subministradora en el termini de trenta dies
naturals, en el ben entès que si no s’emet aquest informe s’entendrà favorable a la
proposta del sol·licitant.
Atès l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, s’acorda,
PRIMER.- Informar favorablement la revisió de les tarifes del servei de
subministrament domiciliari d’aigua potable, sol·licitada per l’empresa
concessionària del servei Aigua de Rigat S.A. en el seu escrit de 12 de maig de
2011, que comporta un increment del 3 % de les tarifes del servei, d’acord amb
l’edicte de la Comissió de Preus de Catalunya en data 9 de desembre de 2010.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya i a Aigua
de Rigat S.A.
6. PRÒRROGA CONTRACTE NETEJA INSTAL·LACIONS
Anunciada i llegida la proposta, el Sr. Alcalde explica que es tracta d’autoritzar la
darrera pròrroga del contracte de serveis per a la neteja de les instal·lacions
municipals, que deriva d’un contracte de dos anys prorrogables fins a dos més. És
un servei diu, que no permet deixar-lo al descobert, per quina raó a partir dels
informes tècnics on s’acredita que l’empresa compleix amb les condicions
pactades, es proposa la continuïtat i per proper any s’obrirà el concurs corresponent
perquè s’hi presentin les empreses que ho desitgin.
A continuació, sense més intervencions, la presidència sotmet la proposta a votació,
adoptant-se per unanimitat dels onze membres que formen la corporació, el
següent ACORD:

En Ple de l’ajuntament, en sessió de 22 de juliol de 2008, adjudicà a l’empresa
Neteges i Abrillantats Oriol S.L. el contracte del servei de neteja de les instal·lacions
municipals, pel termini de dos anys, comptat des de l’inici de prestació del servei,
prorrogable de forma expressa per terminis màxims d’un any, sense que la durada
de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir els quatre anys.
L’inici del servei tingué lloc el dia 1 de setembre de 2008, pel que en data 31
d’agost de 2010 va finalitzar el termini original del contracte. El 13 de juliol de 2010
el Ple de l’Ajuntament acordà la pròrroga del contracte pel termini d’un any, que
finalitzarà el dia 31 d’agost de 2011.
Atès que el servei es ve prestant de conformitat i que és possible la pròrroga del
contracte.
Vistos els informes tècnic i jurídic obrants a l’expedient, s’acorda,
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte del servei de neteja de les instal·lacions
municipals subscrit amb Neteges i Abrillantats Oriol S.L., pel termini d’un any i amb
efectes des del dia 1 de setembre de 2011.
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Segon.- El servei s’haurà de prestar en les mateixes condicions i preu del contracte
vigent, amb els increments previstos en el seu clausulat.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
Quart.- Notificar aquest acord a Neteges i Abrillantats Oriol S.L.
Acabat el debat i votació de tots els punts de l’ordre del dia, la presidència aixeca la
sessió quan són les dinou hores i trenta minuts. En dono fe.
La secretària

Vist i plau
L’alcalde

Teresa Barbany Baró

Carles A. Casanova i Miranda
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