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Maria Remei Sala Leal, secretària general de l’Ajuntament de Caldes de Montbui,
CERTIFICO:
Que el Ple en funcions de Junta General de la societat Gestió Municipal de Serveis, SA, en la sessió
ordinària del dia 26 d’abril de 2018, va aprovar per majoria absoluta dels presents [14 vots favorables dels
membres dels grups municipals d’ERC (9); SOM CALDES (2); CiU (2); del PSC (1) i 2 abstencions d’UP
CALDES (1) i del PPC (1)], l’acord següent:
«Identificació
Expedient número 2452/2018, relacionat amb l’expedient núm. 576/2017 relatiu a l'encomana de la gestió
del servei de neteja viària de Caldes de Montbui a la societat mercantil municipal Gestió Municipal de
Serveis SA.
Antecedents
El Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de 26 d'abril de 2018 ha aprovat el següent:
Encomanar la gestió del servei de neteja viària de Caldes de Montbui a la societat mercantil municipal Gestió
Municipal de Serveis SA, a partir de l'1 de juny de 2018, i que aquesta societat ha de dur a terme els tràmits
necessaris per fer efectiva aquesta encomana.
Establir en vint anys el termini pel qual serà la societat mercantil municipal Gestió Municipal de Serveis SA
mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la gestió del servei de neteja viària.
Establir com a preu de referència del servei els contemplats al projecte d’establiment per a la gestió del
servei de neteja viària de Caldes de Montbui, aprovat pel Ple municipal de 22 de febrer de 2018, i que per a
l'anualitat 2018 és de 276.229,92 euros (de juny a desembre), per l’any 2019 477.206,00 euros, per
l’anualitat 2020, 481.619,00 euros, per l’anualitat 2021, 486.836,00 euros, per l’anualitat 2022 500.468,00
euros, per l’anualitat 2023, 506.798,00 euros, per l’anualitat 2024, 513.403,00 euros i per l’anualitat 2025,
521.277,00 euros (a aquests preus no s'hi aplica IVA per ser facturació entre empresa municipal i
Ajuntament).
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El servei de neteja viària de Caldes de Montbui va quedar definit en l'Informe econòmic de l'anàlisi i
modelització de la gestió del servei de neteja de la via pública del municipi de Caldes de Montbui (memòria i
projecte d'establiment), aprovat pel Ple municipal de 22 de febrer de 2018.
La societat mercantil municipal Gestió Municipal de Serveis SA, facturarà la prestació d'aquest servei a
l'Ajuntament de Caldes de Montbui.
Conclusions
Gestió Municipal de Serveis SA, ha d’acordar que assumeix l'encomana de gestió del servei de neteja viària
de Caldes de Montbui a partir de l'1 de juny de 2018, que aquest servei queda definit en l'informe aprovat pel
Ple municipal de 22 de febrer de 2018, l'anualitat per l'any 2018 i la forma de facturació de la prestació del
servei a l'Ajuntament.
Resolució,
En conseqüència el Ple en funcions de Junta General de la societat Gestió Municipal de Serveis, SA acorda:
Primer. Gestió Municipal de Serveis SA, assumeix l'encomana de gestió del servei de neteja viària de Caldes
de Montbui a partir de l'1 de juny de 2018.
Segon. Aquest servei es va definir en l'Informe econòmic de l'anàlisi i modelització de la gestió del servei de
neteja de la via pública del municipi de Caldes de Montbui (memòria i projecte d'establiment), aprovat pel Ple
municipal de 22 de febrer de 2018.

Tercer. L'anualitat per l'any 2018 serà de 276.229,92 euros (de juny a desembre), per l’any 2019 477.206,00
euros, per l’anualitat 2020, 481.619,00 euros, per l’anualitat 2021, 486.836,00 euros, per l’anualitat 2022
500.468,00 euros, per l’anualitat 2023, 506.798,00 euros, per l’anualitat 2024, 513.403,00 euros i per
l’anualitat 2025, 521.277,00 euros (a aquests preus no s'hi aplica IVA per ser facturació entre empresa
municipal i Ajuntament).
Quart. La societat mercantil municipal Gestió Municipal de Serveis SA facturarà la prestació del servei de
neteja viària a l'Ajuntament de Caldes de Montbui mitjançant factures provisionals de bestreta pels imports
que s'acordin amb la Intervenció Municipal, i per l'import total de 276.229,92 euros (sense IVA) corresponent
al cost del servei de l'exercici 2018 estimat a l'estudi econòmic aprovat a la sessió plenària de 22 de febrer
de 2018.
En relació amb el cost del servei de la resta d'exercicis la factura provisional trimestral de bestreta
correspondrà a 1/4 part de l'import de l'esmentat estudi econòmic per a cada un dels exercicis.
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En el tancament comptable de cada exercici econòmic, d'acord amb els resultats de l'auditoria, Gestió
Municipal de Serveis SA emetrà una factura o un abonament de regularització corresponent a la diferència
entre la facturació provisional i les despeses reals del servei.
Cinquè. Trametre aquest acord al president del Consell d'Administració de Gestió Municipal de Serveis SA
perquè es dugui a terme l'execució de l'esmentat acord.
Sisè. Trametre aquest acord a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.»
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau de l’alcalde.
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Signat digitalment per:
Secretària General
Maria Remei Sala Leal
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