ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE2015/4
Caràcter :
Lloc :

EXTRAORDINÀRIA
Sala d´actes

28/04/2015
Data :
Horari : de 19:30 a 19:45 hores.

Assistents titulars :
Martí Nogué Selva
Joan Cot Porcell
Andreu Arredondo Rodríguez
Maria José López Ruiz
Maria Mercè Pascual Fontanils
Carles Taberner Morell
Maria Dolores Jurado Garcia
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell
Alejandro Sierra Iglesias
Jorge Jaldón Joan
Margarita Montes Giménez

Alcalde president
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde
Tinenta d’alcalde
Tinenta d’alcalde
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora

Juan Antonio González Blanco

Absents :
Manuel Estany Tello

IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
IdS-PSC-PM
AMS-AM
ICV-EUiA-E
CiU
P.P.
UPS-FIC

Secretari

Regidor

AMS-AM

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1. ACTA
Es sotmet a votació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior del dia 26/3/2015, resultant
aprovada per deu vots a favor del P.P., ICV-EUiA-E, AMS-AM i IdS-PSC-PM, i dos

abstencions d’UPS-FIC i CiU.
-------------COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL :
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2.- Pròrroga del contracte del servei Neteja de diverses dependències municipals,
PG 2009/406.
Proposta de l’Alcaldia
Identificació de l’expedient: Contractació Servei de Neteja de diverses dependències
municipals
Fets:
Mitjançant acord del Ple extraordinari del 3 de desembre de 2009 es va aprovar l’expedient i els
Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions tècniques Particulars per a la contractació
del Servei de Neteja de diverses dependències municipals, subjecte a regulació harmonitzada,
mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació.
Per acord del Ple extraordinari del 15 d’abril de 2010 es va elevar a definitiva l’adjudicació
provisional a l’empresa ISS Facility Services SA del servei de Neteja de diverses dependències
municipals, aprovada provisionalment per acord del Ple ordinari del 4 de març de 2010.
Per acord del Ple extraordinari del 27 de febrer de 2014 es va prorrogar aquest contracte fins el
30 d’abril de 2015.
Fonaments de dret:
Clàusula 5a. del Plec de clàusules administratives, econòmiques particulars, aprovat pel Ple
extraordinari del 3 de desembre de 2009, estableix que Tindrà una durada de quatre anys des de
la data d’inici de les prestacions i podrà ser objecte de dues pròrrogues successives i expresses
d’un any cada una. Les pròrrogues acordades per l’òrgan de contractació, en el seu cas, seran
obligatòries per al contractista.
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011,
de 4 de novembre.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
Article 53.3 del decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i Règim
Local de Catalunya

La Comissió informativa general del 28 d’abril va dictaminar favorablement.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer. Prorrogar el contracte del servei de Neteja de diverses dependències municipals
subscrit amb ISS Facility Services SA, per un període complementari d’1 any, d’acord amb el
que estableix el Plec de clàusules administratives, econòmiques particulars, contracte que
finalitzarà el 30 d’abril de 2016.
L’import del contracte resta fixat en //174.398,75// euros l’any, IVA inclòs.
Segon. Donar trasllat de la present resolució a l'interessat i a intervenció.
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Debat :
Margarita Montes (UPS-FIC): aquest contracte suposa una despesa mensual entorn als 14.000€ i
té entès que el salari aproximat que perceben els treballadors de l’empresa adjudicatària és de
700€/mensuals.
Entén que caldria arbitrar els mitjans per donar més a feina a gent de la població i amb un salari
més adequat; per la qual cosa, seria recomanable no prorrogar el contracte.
Jorge Jaldón (P.P.): pregunta si l’empresa adjudicatària compleix amb les seves obligacions
contractuals de forma adequada.
Albert Miralles (ICV-EUiA-E): amb la pròrroga prevista seria el 6è any de contracte i ratifica
els arguments exposats per la Sra. Montes, entenent que caldria contractar per aquest servei a
persones del municipi.
Alcalde (IdS-PSC-PM): quan finalitzi el contracte es tornarà a fer un nou concurs públic però
això no garantirà que el preu que l’ajuntament hagi de satisfer sigui més baix. Actualment la
gestió del servei és fa de forma satisfactòria.

Votació :
Per vuit vots a favor del P.P. i IdS-PSC-PM, i quatre vots en contra d’UPS-FIC, CiU,

ICV-EUiA-E i AMS-AM, s’aprova aquest acord.
--------------

3.- RATIFICACIÓ:
Es sotmet a ratificació del Ple, l’acord de la Junta de Govern Local de data 13 d’abril de 2015,
de Reposició lloc de treball agent de la Policia Local.
Per unanimitat dels dotze membres presents, el Ple ratifica aquest acord.
--------------

4.- Sorteig membres a les meses electorals eleccions Municipals del 24 de maig de
2015. Exp. 2015/364
Identif icació Expedient: Eleccions Municipals 2015
PG B 2015 /364 General 2015/586
Fets:
Es procedeix al sorteig dels membres que formaran part de les meses electorals de les properes
eleccions Municipals que es realitzaran el dia 24 de maig de 2015, quedant composades de la
següent manera:
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SECCIÓ 001, MESA A
TITULARS
President : .../...
1r. Vocal : .../...
2n. Vocal : .../...
SUPLENTS
President : .../...
.../...
1r. Vocal : .../...
.../...
2n. Vocal: .../...
.../...

SECCIÓ 001, MESA B
TITULARS
President : .../...
1r. Vocal : .../...
2n. Vocal : .../...
SUPLENTS
President : .../...
.../...
1r. Vocal : .../...
.../...
2n. Vocal : .../...
.../...

SECCIÓ 002, MESA A
TITULARS
President : .../...
1r. Vocal : .../...
2n. Vocal : .../...
SUPLENTS
President : .../...
.../...
1r. Vocal : .../...
.../...
2n. Vocal: .../...
.../...
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SECCIÓ 002, MESA B
TITULARS
President : .../...
1r. Vocal : .../...
2n. Vocal : .../...
SUPLENTS
President : .../...
1r. Vocal :

.../...
.../...

2n. Vocal:

.../...
.../...
.../...

SECCIÓ 003, MESA A
TITULARS
President : .../...
1r. Vocal : .../...
2n. Vocal : .../...
SUPLENTS
President : .../...
.../...
1r. Vocal : .../...
.../...
2n. Vocal:

.../...
.../...

SECCIÓ 003, MESA B
TITULARS
President : .../...
1r. Vocal : .../...
2n. Vocal : .../...
SUPLENTS
President : .../...
1r. Vocal :
2n. Vocal:

.../...
.../...
.../...
.../...
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.../...
S’acorda:
En el supòsit d’impossibilitat de notificació o, que es presentin al·legacions contra els
nomenaments i siguin acceptades per la Junta Electoral, es nomenarà al següent del sorteig
efectuat en data d’avui i que figura en la base de dades del programa d’eleccions.
-----------------I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixecà la sessió, de la qual, com a secretari,
dono fe.
L’alcalde president,

El secretari,

Martí Nogué Selva

Juan Antonio González Blanco
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