Ple del 23 de setembre de 2010
Àrea de Secretaria

Acta de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple celebrada en
Primera Convocatòria el dia 23 de Setembre de 2010
1.

Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia nº 750/10 a 906/10

El Ple de la Corporació queda assabentat de les resolucions que es troben en poder
de l’expedient.

2.

Aprovació de l’expedient de contractació dels servicis de neteja viària i
recollida selectiva de residus sòlids urbans

El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta, a l’haver-se produït 8 vots a favor
(Grup Popular) i 5 en contra (Grup Socialista) acorda:
Primer.- Declarar de tramitació ordinària de l’expedient de contractació.
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació instruït pels servicis
municipals per a la prestació de servicis de NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA I
TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (R.S.U.).
Tercer.- Autoritzar el gasto pressupostari per la quantia anual de
330.000,00 euros, inclòs IVA (305.555,56 exclòs IVA) a fi de fer front a les
obligacions econòmiques que es deriven del contracte.
Quart.- Aprovar els plecs de condicions econòmic administratives i el de
prescripcions tècniques que han de regular la contractació de la prestació
dels servicis.
Quint.- Acordar l’obertura de l’expedient de licitació per a l’adjudicació
del contracte per procediment obert, disposant que la convocatòria
pública de la licitació que serà anunciada en el Butlletí Oficial de la
Província.
Sext.- Complir els altres tràmits preceptius d’impuls fins a la formalització
de l’oportú contracte, sense el tràmit de la qual no podrà començar-se
l’execució, incorporant còpia de l’adjudicació i del contracte que
s’atorgue.

3.

Aprovació inicial de l’expedient S.C. 2/2010 de modificació de crèdit del
pressupost municipal

Retirat de l’ordre del dia.

4.

Aprovació de l’ordenança d’administració electrònica i del reglament de
registre electrònic

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat acorda: Aprovar amb caràcter provisional el
Reglament de Registre Electrònic de l’Ajuntament de Massanassa, el text literal
del qual es transcriu a continuació:
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REGLAMENT DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT DE MASSANASSA
El Ple de l’Ajuntament ,per unanimitat acorda: Aprovar amb caràcter provisional
Reglament del Registre Electrònic de l’Ajuntament de Massanassa, en compliment
d’allò que s'ha ordenat pels articles 24, 25 y 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics.

5.

Aprovació del conveni de collaboració amb la mercantil Mondeco per a la
recollida d’oli d’origen vegetal

Retirat de l’ordre del dia.

SEC-012-09/10-va

Ajuntament de Massanassa

2

