PROPOSTA
Expedient: 000110/2021-MC
Procedència: Àrea Econòmica

Vistos els informes del Cap del Servei de Projectes i Obres, el Cap de Serveis
Municipals, mobilitat i via pública i el Coordinador de l’Àrea Social relatius a l’aprovació
d’una modificació de crèdit per cobrir despeses compromeses.
Donada la presentació de l’avantprojecte de l’arrengament de la llera esquerra del riu
Ripoll a la subvenció estatal “Programa de ayudas a municipios para la implantación
de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte
urbano”, esdevé la necessitat de redactar el projecte constructiu, i per tant la dotació
de la partida amb el pressupost necessari.
Per tal de fer front a la factura de prestació del servei de recollida de residus i neteja
viaria a presentar per part de FCC MEDIO AMBIENTE SA per un import de 312.956,93
€ en concepte de neteja a realitzar durant el proper més de desembre de 2021
Per tal de fer front a la adquisició definitiva de l’actual nau de logística i els contenidors
soterrats existents al municipi.
Atès que al febrer de 2004 s’aprovà la concessió administrativa del centre esportiu
Montcada Aqua a favor de l’empresa GEAFE SL.
El passat mes d’octubre l’empresa sol.licita el reequilibri del contracte i/o la reparació
econòmica corresponent exposant el no compliment de l’Ajuntament en alguns
aspectes així com l’impacte de la crisi econòmica i sanitària que ha provocat la
COVID19.
Arrel d’aquesta sol.licitud l’Ajuntament encarrega a una empresa auditora externa la
valoració de tot el contracte, especialment dels 10 darrers anys, fent especial èmfasi
en les inversions realitzades per l’empresa i la no regulació dels preus públics
corresponents.
A resultes d’aquesta auditoria s’arriba a la conclusió, i de mútu acord amb el
concesionari, que l’Ajuntament hauria de compensar per un import de a favor de Geafe
SL de 551.171,75€, dels quals el 50% es finançarà amb romanent de tresoreria per
despeses generals i la resta es contemplarà amb pressupost de 2022.
Atesa la necessitat d’efectuar dites despeses per un import de 1.239.562,39 euros, la
qual no pot demorar-se fins l’exercici següent.
De conformitat amb els informes que la intervenció d’aquest Ajuntament emeti.
Qui subscriu proposa al Ple que acordi:

SPPA1

PRIMER.- Aprovar l’expedient 110/2021-MC de modificació de crèdit segons el detall
següent:

Document signat electrònicament. Pot verificar-ne la seva autenticitat a https://seu.montcada.cat/validacio amb el
CSV 13521356710227425123
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A) Per suplement que es finançarà amb romanents de tresoreria per despeses
generals
FINANÇAMENT
Concepte
217/93100/87000
TOTAL

Romanent Tresoreria / Despeses Generals

Import
362.956,93€
362.956,93€

Recollida de residus
Obres i projectes

Import
312.956,93€
50.000,00€
362.956,93€

ALTA DE CRÈDITS
Partida
123/16210/22700
112/15100/22706
TOTAL

B) Per crèdit extraordinari que es finançarà amb romanents de tresoreria per
despeses generals segons el detall següent:
FINANÇAMENT
Partida
217/93100/87000
TOTAL
ALTA DE CRÈDITS
Partida
123/16210/62200
431/34000/22799
TOTAL

Romanent Tresoreria / Despeses Generals

Import
876.605,46€
876.605,46€

Adquisició nau logística i contenidors soterrats
Indemnització GEAFE

Import
601.019,59€
275.585,87€
876.605,46€

SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies hàbils
mitjançant anunci que s’ha de publicar en el BOP i al tauler d’anuncis de la seu
electrònica de l’Ajuntament, perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les
reclamacions i suggeriments que consideri oportuns. I en cas de no presentar-se cap
reclamació ni suggeriment, l’expedient quedarà automàticament aprovat definitivament
sense necessitat d’un nou acord.

El president de l'Àrea Econòmica, regidor
d'Hisenda i Intervenció, i Infància i Joventut
Gerard Garrido Gutiérrez
19/10/2021

