CONVENI DE COL·LABORACIÓ L’AJUNTAMENT DE SOLSONA I JAUME ORÓ, SL PER A LA REPARACIÓ
D’UN VEHICLE

Solsona, _19_ de/d’ _Gener_ de 2021
REUNITS
D’una banda, David Rodríguez i González, alcalde de L’AJUNTAMENT DE SOLSONA,
actuant en el seu nom i representació, amb domicili al carrer Castell de la ciutat de
Solsona i amb CIF núm. P2525700G.
I, de l’altra, Jesús Padullés i Caba, en representació de JAUME ORÓ, SL, actuant en
el seu nom i representació, amb domicili a la plaça Hostal Nou, 1 25250 Bellpuig i
amb CIF núm. B25271057
EXPOSEN
I.

Que, en virtut del contracte del Servei de Recollida de Residus Sòlids
Urbans signat el dia 20 de novembre de 1997 entre l’Ajuntament de
Solsona i Recollida i Neteja Oró Vila, SL, actualment Jaume Oró, SL,
aquesta empresa realitza el servei de recollida de residus sòlids urbans al
municipi de Solsona.

II. Que el contracte detallat al punt anterior es va modificar a 1 de gener de
2005 per la incorporació d’un camió nou i la modificació del preu del
contracte, per una durada de 10 anys.
Que el dia 15 de novembre de 2014, finalitzà el període de deu anys
d’amortització de les inversions.
III. Que per acord de la Junta de Govern local del dia 10 de novembre de
2014, s’aprovà el nou preu i les condicions de pròrroga del contracte en
què, a partir de l’1 de gener de 2015 les inversions detalles al document de
modificació de contracte (signat el dia 15 de novembre de 2004) passarien
a ésser de titularitat municipal (inclou vehicle, maquinària i contenidors
soterrats).
IV. Que fins el dia d’avui no s’ha dut a terme el canvi de titularitat del vehicle ja
que Jaume Oró, SL és encara l’empresa que presta el servei, prefereix
mantenir el vehicle al seu nom.
V. Que un dels dos vehicles adscrits al servei, el camió SCANIA (matrícula
7118-CZB), que realitza el servei de recollida de la fracció dels contenidors
de 1.100 litres i dels contenidors soterrats, ha patit una avaria important.

VI. Que, fins al dia d’avui, Jaume Oró, SL ha assumit els costos de
manteniment i les petites reparacions que han necessitat els dos vehicles.
VII. Que l’avaria actual que ha patit el camió SCANIA depassa el que és el
manteniment ordinari del vehicle, amb un cost previst de 14.955,18 € (IVA a
banda).
VIII. Que l’Ajuntament de Solsona, com a titular del vehicle, i Jaume Oró, SL,
com a empresa que presta el servei i usuària, per tant, del vehicle,
consideren convenient signar un conveni de col·laboració que detalli en
quines condicions es farà front a la reparació del vehicle esmentat.
Per tot això, les parts
ACORDEN
1. El cost de la reparació el vehicle SCANIA matrícula 7118-CZB serà assumit a
parts iguales per l’Ajuntament de Solsona i Jaume Oró, SL
2. Jaume Oró, SL, contractarà la reparació del vehicle, d’acord amb el pressupost
del que es disposa i que puja a la quantitat de 14.955,18 € (IVA a banda).
3. A partir d’1 de gener de 2021, Jaume Oró, SL facturarà a l’Ajuntament de
Solsona l’import corresponent al 50% d’aquesta reparació.
4. L’Ajuntament de Solsona abonarà l’import de la factura relacionada a l’acord
anterior en el termini de 30 dies.
I, perquè així consti, les parts signen el present conveni per duplicat i a un sol efecte
en la data i lloc indicats a l’encapçalament.
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