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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
extraordinària del dia 3 d’abril de 2018, va aprovar per unanimitat dels presents [10 vots favorables dels
membres dels grups municipals d’ERC (8); de SOM CALDES (1); de CiU (1)], l’acord següent:
«Identificació
Expedient de GMSSA núm. 1753/2018, relacionat amb expedient 2738/2016 de Serveis Territorials relatiu a
l'encomana de la gestió del servei de recollida de deixalles, de les fraccions resta, orgànica, mobles,
fibrociment i altres 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 30 de novembre de 2017 ha aprovat encomanar la gestió
del servei de recollida de deixalles, de les fraccions resta, orgànica, mobles, fibrociment i altres de Caldes de
Montbui a la societat mercantil municipal Gestió Municipal de Serveis SA i que aquesta societat ha d'acordar
que assumeix aquest encàrrec i la definició d’aquest.
El servei de recollida de deixalles, de les fraccions resta, orgànica, mobles, fibrociment i altres de Caldes de
Montbui queda definit en l'Informe econòmic de l'anàlisi i modelització de la gestió del servei de recollida de
fracció resta i orgànica pel municipi de Caldes de Montbui (Memòria i projecte d'establiment), aprovat pel Ple
municipal de 27 de setembre de 2017.
L'anualitat per l'any 2018 serà de 702.037,50 euros per la gestió del servei durant el període comprès entre
l'1 d'abril de 2018 i el 31 de desembre de 2018 (ambdós inclosos), pel 2019 és de 936.050,00 euros, pel
2020 és de 963.003,00 euros, pel 2021 és de 957.519,00 euros, pel 2022 és de 957.519,00 euros, pel 2023
és de 957.519,00 euros, pel 2024 és de 950.174,00 euros, pel 2025 és de 950.174,00 euros, pel 2026 és de
950.174,00 euros i pel 2027 és de 950.174,00 euros ( a aquests preus no s'hi aplica l'IVA per ser facturació
entre empresa municipal i Ajuntament).
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La societat mercantil municipal Gestió Municipal de Serveis SA, haurà de facturar 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 recollida de
deixalles, que aquest servei queda definit en l'informe aprovat pel Ple municipal de 27 de setembre de 2017,
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. Aprovar que la societat Gestió Municipal de Serveis SA, assumeix l'encomana de gestió del servei de
recollida de deixalles, de les fraccions resta, orgànica, mobles, fibrociment i altres de Caldes de Montbui.
Segon. Aquest servei queda definit en l'Informe econòmic de l'anàlisi i modelització de la gestió del servei de
recollida de fracció resta i orgànica pel municipi de Caldes de Montbui (Memòria i projecte d'establiment),
aprovat pel Ple municipal de 27 de setembre de 2017.

Tercer. Aprovar que l'anualitat per l'any 2018 serà de 702.037,50 € per la gestió del servei durant el període
comprès entre l'1 d'abril de 2018 i el 31 de desembre de 2018 (ambdós inclosos), pel 2019 és de 936.050,00
euros, pel 2020 és de 963.003,00 euros, pel 2021 és de 957.519,00 euros, pel 2022 és de 957.519,00 euros,
pel 2023 és de 957.519,00 euros, pel 2024 és de 950.174,00 euros, pel 2025 és de 950.174,00 euros, pel
2026 és de 950.174,00 euros i pel 2027 és de 950.174,00 euros ( a aquests preus no s'hi aplica l'IVA per ser
facturació entre empresa municipal i Ajuntament).
Quart. Aprovar que la societat mercantil municipal Gestió Municipal de Serveis SA facturarà la prestació del
servei a l'Ajuntament de Caldes de Montbui mitjançant una factura provisional trimestral de bestreta, per
l'import de 234.012,50 euros (sense IVA) corresponent al cost del servei de l'exercici 2018 estimat a l'estudi
econòmic aprovat a la sessió plenària de 27 de setembre de 2017.
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.
En el tancament comptable de cada exercici econòmic, d'acord amb els resultats de l'auditoria, GMSSA
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.
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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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Signat digitalment per:
Alcalde
Jordi Solé i Ferrando
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