
PRP2021/668. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
DE NETEJA VIÀRIA AL MUNICIPI DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS, LOT 2, EXP. 
2019/34-8784.

El Ple de l’Ajuntament del dia 27 de febrer de 2020 va aprovar l’adjudicació de la contractació dels 
serveis de recollida de residus, neteja viària, deixalleria i recollida de fibrociment a les empreses 
següents:

Lot 2. Servei de neteja viària a l’empresa CORPORACIÓN CLD SERVICIOS URBANOS DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SL, amb NIF: B08173411. 

En data 4 de juny de 2020, es va formalitzar contracte entre l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
i CORPORACIÓN CLD SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SL, per la 
contractació del servei de neteja viària al municipi de Palau-solità i Plegamans, exp. 2019/34-8784, 
amb una durada d’1 any, a comptar des de la formalització del contracte, (l’inici de prestació de 
Serveis  va tenir lloc el dia 9 de juny del 2020), prorrogable per 1 any més.

La clàusula 1.5) del Plec de clàusules administratives que regeix el contracte en quant a la durada 
del contracte i possibles pròrrogues, estableix que el contracte serà prorrogable de forma expressa 
per un any més.

Vist l’informe emès per l’interventor que tot seguit es transcriu: 

“Assumpte: “Aprovació PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
NETEJA VIÀRIA  exp. 2021/3244”

Núm: 59-2021

Francesc Pallarols Rusca, interventor de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, d’acord amb el 
RDL 2/2004 Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,  

Legislació:

-  Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de regim local (LRBRL); 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL); 

Segons el Reial Decret 2158/1995, de 28 de Desembre que desenvolupa reglamentàriament els 
preceptes de control intern; la circular de la IGAE 3/1996 que desenvolupa les instruccions sobre 
la funció interventora; i la circular de la IGAE 1/1999 sobre el Control Financer de les Entitats.

Atès:

Atès l’informe favorable per la pròrroga emès per la Tècnica de Medi Ambient, Ester Estadella 
Llovet, que tot seguit es transcriu:



“
80-21 EELL
Assumpte: Pròrroga del servei de neteja viària.

Identificació de l’expedient
És objecte de la present informar sobre la pròrroga del contracte del servei de neteja viària (exp. 
contractació 2019/34-8784).

Fonaments de dret
El punt 1.5) del Plec de clàusules administratives que regeix el contracte en quant a la durada del 
contracte i possibles pròrrogues, estableix que el contracte serà prorrogable de forma expressa 
per un any més.

Informe
1.- El Ple de l’Ajuntament del dia 27 de febrer de 2020 va aprovar l’adjudicació de la contractació 
dels serveis de recollida de residus, neteja viària, deixalleria i recollida de fibrociment a les 
empreses següents:

Lot 2. Servei de neteja viària a l’empresa CORPORACIÓN CLD SERVICIOS URBANOS DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SL, amb NIF: B08173411. 

2.- Que en data 9 de juny de 2020, data que s’ha establert com d’inici del contracte, s’han iniciat 
els treballs per tal de complir amb tot allò que preveu el Plec de condicions tècniques en el menor 
temps possible. 

3.- Que en data 24/03/2021 s’ha rebut al registre d’entrada de l’Ajuntament amb núm. 5353, la 
sol·licitud de pròrroga per part de CORPORACIÓN CLD SERVICIOS URBANOS DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SL.

Conclusió
Vist el Plec de Clàusules administratives i la sol·licitud presentada per l’empresa CORPORACIÓN 
CLD SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SL., s’entén acordada la 
pròrroga del contracte del servei de neteja viària per un any més, finalitzant el 8 de juny de 2022.
 

Palau-solità i Plegamans, 8 d’abril de 2021 

Ester Estadella Llovet
Tècnica de Medi Ambient
”

Informo:

Primer.- Donat l’import de la sol·licitud d’aprovació de la PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA  exp. 2021/3244; informo de la existència de 



crèdit adequat i suficient segons disposa els articles 167 i 172 del TRLHL i als articles 24 i 
següents del RD 500/1990 pel període de pròrroga d’1 anys més, respecte allò establert als plecs, 
per import de 554.638,60 € (IVA inclòs), a l’aplicació pressupostària 2021 30404 16300 22700  
NETEJA I HIGIENE VIES PÚBLIQUES.

Segon.- S’instrueix a realitzar la AD a tal efecte, amb l’empresa CORPORACIÓN CLD 
SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SL, amb NIF: B08173411, per import 
de 554.638,60 € (IVA inclòs).

Palau-solità i Plegamans
L‘interventor accidental
Francesc Pallarols Rusca”

Atès el contingut de l’article 29 de la LCSP 9/2017 de 8 de novembre.

Atès l’informe favorable de la Intervenció, de data 13 de maig de 2021.

Vist allò establert a la Disposició addicional segona, apartat segon, de la LCSP segons la qual l’òrgan 
competent en aquesta matèria i per l’adopció del present acord, és el plenari de
l’Ajuntament.

Es proposa l’adopció del següent acord

PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte formalitzat entre l’Ajuntament i CORPORACIÓN CLD 
SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SL, per a la prestació del servei de 
neteja viària al municipi de Palau-solità i Plegamans, per 1 any més, a comptar des del dia 9 de juny 
de 2021 fins el 8 de juny de 2022. 

SEGON.- Disposar la despesa derivada d’aquesta pròrroga de l’ordre de 554.638,60 € IVA inclòs, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 30404 16300 22700.

TERCER.- Notificar aquest acord a CORPORACIÓN CLD SERVICIOS URBANOS DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SL.
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