SESSIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ VISERMA, SERVEIS I
MANTENIMENTS, SLU
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Identificació de la sessió
Dia:
2 d’abril de 2019
Hora:
17:30 de la tarda en 1ª convocatòria i 18:00 en 2ª convocatòria
Lloc:
Sala Juntes Consell, Camí de Mataró, 10-12, 1 1r pis.
Caràcter: Ordinari
Hi assisteixen
Sr. Xavier Godàs i Pérez, President.
Sr. Benet Oliva i Ricós, Vicepresident.
Sra. Carola Llauró i Sastre, Consellera.
Sra. Maria Lluïsa Ruhí, Consellera.
Sr. Jesús Sànchez-Marin Sànchez, Conseller.
La Consellera Sra. Maria Àngels Bosch Mauri excusa la seva assistència.
Sr. Salvador Viada i Pons de Vall, Secretari.

Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió del consell ordinari, de data
13/12/2018.
2. Formular Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2018.
3. Donar compte contractacions personal adscrit a Viserma.
4. Sobrevinguts.
5. Precs i Preguntes.
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1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió del consell ordinari, de data
13/12/2018.
S’aproven les actes per unanimitat dels consellers presents.
2. Formular Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2018.
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Intervé el President per explicar que és presenta a aprovació la Formulació dels comptes
de VISERMA de l’exercici tanca de 2018, previ a la seva auditoria i aprovació
posterior, si s’escau per la Junta General de la Societat, que es el plenari de
l’Ajuntament.
Explica que aquest últim exercici, VISERMA s’ha desfet de la resta de la seva activitat
immobiliària que la varen portar a presentar el concurs de creditors, ara fa 7 anys i sols
li resta, el local de Vidal i Barraquer que manté llogat i net de càrregues financeres i
conclou que VISERMA ha de seguir amb la línia de ser la prestadora de serveis públics
obligatoris al propi ajuntament.
El Sr. Viada explica que els Comptes formulats es presenten a aprovació amb un
resultat positiu després d’impostos de 9.623,20€, que com a qüestions alienes a
l’activitat habitual i per la seva importància econòmica en l’exercici tancat, ha estat la
recuperació per part de l’ajuntament, soci únic, del Quiosc i la Sala Polivalent de Can
Rafart, així com la devolució a la Generalitat de Catalunya d’una subvenció que es va
obtenir l’exercici 2008, per a l’adquisició de sòl a Ravalet al propi ajuntament, per a la
construcció d’habitatges en règim de protecció, i que al no executar-se la citada
promoció, s’ha hagut de retornar.
Pel que fa a l’activitat ordinària de la Societat com a prestadora de serveis públics al
propi ajuntament, s’ha consolidat el servei de neteja d’edificis, amb l’assumpció de les
tasques que desenvolupava una treballadora de l’ajuntament adscrita al citat servei que
s’ha jubilat. Informa que els consellers han rebut conjuntament amb el document del
Comptes Anuals Abreujats, el Quadre resum d’Explotació per cada centre de cost de
cada servei que efectua Viserma, així com la Memòria del servei de Recollida de
Residus i Voluminosos, com de les Aules Municipals de Cultura que gestiona
VISERMA de l’exercici 2018.
Explica que es va efectuar el pagament del deute concursal corresponent a la quota de
l’exercici 2018, i que la qüestió que pot comportar més incertesa per a la societat, és el
tancament del sector 12PP, que està pendent aprovar definitivament el CLD del sector
per part de l’ajuntament de Vilassar de Dalt.
També informa que el document incorpora un certificat de l’AEAT i de la TGSS,
conforme VISERMA està al corrent de les seves obligacions tributàries.
Després d’una breu deliberació es sotmet la proposta a votació.
Primer.- Sotmès a votació, s’aprova amb el vot favorable dels 5 consellers següents
presents: senyors Xavier Godàs i Pérez, Benet Oliva i Ricós i Maria Lluïsa Ruhí i
Planas, Carola Llauró Sastre i Jesús Sànchez-Marin Sànchez; aprovar la formulació dels
Comptes Anuals abreujats de l’exercici 2018, amb un resultat positiu de 9.623,20 euros
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,perquè es sotmetin a l’aprovació de la Junta General del seu Soci Únic, l’ajuntament de
Vilassar de Dalt.
Segon.- Facultar al President del Consell d’administració, Sr. Xavier Godàs i Pérez, tan
àmpliament com en dret sigui necessari, per tal que pugui realitzar les actuacions
precises i subscriure els documents necessaris per a l’efectivitat de l’anterior acord.
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3. Donar compte contractacions personal adscrit a Viserma.
El Sr. Viada explica les modificacions substancials que han afectat al personal adscrit a
la societat municipal des de l’últim consell. Informa de la sol·licitud d’excedència que
ha presentat un treballador del servei de RRU, que s’ha tingut que cobrir amb la borsa
constituïda. També informa de les baixes per malaltia cobertes amb substitucions de la
borsa prevista al servei de neteja d’edificis, perquè no es pot deixar el servei sense
activitat.
4. Precs i Preguntes
No n’hi ha.
5. Sobrevinguts
No n’hi ha.
El President aixeca la sessió a les 18:45 de la tarda, de la qual, com a secretari, estenc la
present acta.
El Secretari,

V. i P. El President,

Salvador Viada i Pons de Vall
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Identificació de la sessió
Dia:
22 d’octubre de 2018
Hora:
19:30 de la tarda en 1ª convocatòria i 20:00 en 2ª convocatòria
Lloc:
Sala Juntes Consell, Camí de Mataró, 10-12, 1 1r pis.
Caràcter: Ordinari
Hi assisteixen
Sr. Carola Llauró i Sastre, Presidenta.
Sra. Maria Carme Terrades i Saborit, Vicepresidenta.
Sr. Eugeni Garcia Bargo, Conseller.
Sr. Sergi Igual i Molina, Conseller.
Sra. Maria Àngels Bosch Mauri, Consellera.
Sr. Salvador Viada i Pons de Vall, Secretari.
Ordre del dia
1. Donar comptes dels acords de la Junta General de VISERMA de data
19/09/2019, on es dona per constituït el nou Consell d’Administració per a la
legislatura 2019/2022.
2. Donar compte contractacions personal adscrit a VISERMA.
3. Aprovar, si s’escau, el Pressupost de VISERMA per a l’exercici 2020.
4. Proposta compensació de deutes, si s’escau, entre VISERMA i els senyors
Antonio Garcia Torres i Maria Trinitat Arnau Pallarés, creditors ordinaris
s/concurs.
5. Sobrevinguts.
6. Precs i Preguntes.
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1. Donar comptes dels acords de la Junta General de VISERMA de data
19/09/2019, on es dona per constituït el nou Consell d’Administració per a
la legislatura 2019/2022.
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El Senyor Viada explica que conseqüència de les eleccions municipals del passat 26 de
maig, es va constituir el nous ajuntament i per tant, la Junta General celebrada el passat
dia 9 de setembre del present, va procedir a cessar el President i Vice-Presidents, així
com a tots els membres del Consell d’Administració, i seguidament nomenar uns nous
membres del citat Consell, Presidenta i Vice-Presidenta.
El Senyor Eduard Lluzar López de Briñas, Secretari de l’ajuntament de Vilassar de
Dalt, i que n’és de la citada Junta General, ha emès certificat dels acords presos i que ha
de ratificar aquest Consell d’Administració.
Es passa a donar compte de la següent Proposta d’Acord:
1.- Cessar els actuals president i vicepresident del Consell d’Administració que són:
- President: Xavier Godàs Pérez
- Vicepresident: Benet Oliva Ricós
2.- Cessar els actuals consellers del Consell d’Administració que són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El President Sr. Xavier Godàs i Pérez.
El Vicepresident Sr. Benet Oliva i Ricós.
El Sr. Jesús Sánchez-Marín Sánchez.
La Sra. Carola Llauró i Sastre.
La Sra. M. Lluïsa Ruhí Planas.
La Sra. M. Àngels Bosch Mauri.

3.- Nomenar com a membres del Consell d’Administració les persones següents:
1.
2.
3.
4.
5.

L’Alcadessa Sra. Carola Llauró i Sastre- DNI 40560806F.
La Regidora Sra. Maria Carme Terrades i Saborit- DNI 38780785W.
El Regidor Sr. Sergi Igual i Molina- DNI 43391834B.
El Sr. Eugeni Garcia Bargo- DNI 46732895T.
La Regidora Sra. M. Àngels Bosch Mauri- DNI 38779269G.

4.- Nomenar com a Presidenta i Vicepresidenta del Consell d’Administració a les
regidores següents:
- Presidenta:
- Vicepresidenta:

Sra. Carola Llauró i Sastre
Sra. Maria Carme Terradas i Saborit.

5.- Determinar que per ocupar aquests càrrecs no es rebi cap tipus de gratificació.
6.- Acordar que la Presidenta pugui contractar despesa en la quantia màxima de 30.000
€, i la Vicepresidenta pugui contractar despesa en la quantia màxima de 3.000 €.
7- Nomenar com a Conselleres Delegades,- de manera indistinta i amb totes les facultats
delegables del Consell d’Administració -, a la Presidenta, Sra. Carola Llauró i Sastre i la
Vicepresidenta, Sra. Maria Carme Terrades i Saborit.
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8.- Facultar expressament la Presidenta, Sra. Carola Llauró i Sastre, perquè en nom i
representació de la societat comparegui davant notari i efectuï tots els tràmits que siguin
necessaris, sense cap excepció, encara que incorri en conflicte d’interessos o en la figura
de l’autocontractació, per aixecar a públics tots els acords procedentment adoptats en
aquesta sessió i obtenir-ne la seva inscripció al Registre Mercantil, atorgant-hi tots els
documents públics i privats que fossin necessaris, àdhuc de complement, aclariment i/o
subsanació.
Després d’una breu deliberació es sotmet la proposta a votació.
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Sotmès a votació, s’aprova amb el vot favorable dels 5 consellers presents: senyores
Carola Llauró Sastre, Maria Àngels Bosch Mauri, Maria Carme Terrades i Saborit, i
senyors Sergi Igual i Molina i Eugeni Garcia Bargo, la Proposta d’acord següent:
Primer.- Cessar els actuals consellers del Consell d’Administració que són:
1. El President Sr. Xavier Godàs i Pérez.
2. El Vicepresident Sr. Benet Oliva i Ricós.
3. El Sr. Jesús Sánchez-Marín Sánchez.
4. La Sra. Carola Llauró i Sastre.
5. La Sra. M. Lluïsa Ruhí Planas.
6. La Sra. M. Àngels Bosch Mauri.
Segon.- Ratificar com a nou membres del Consell d’Administració les persones
següents:
1. L’Alcadessa Sra. Carola Llauró i Sastre- DNI 40560806F.
2. La Regidora Sra. Maria Carme Terrades i Saborit- DNI 38780785W.
3. El Regidor Sr. Sergi Igual i Molina- DNI 43391834B.
4. El Sr. Eugeni Garcia Bargo- DNI 46732895T.
5. La Regidora Sra. M. Àngels Bosch Mauri- DNI 38779269G.
Tercer.- Ratificar com a Presidenta i Vicepresidenta del Consell d’Administració a les
regidores següents:
- Presidenta:
- Vicepresidenta:

Sra. Carola Llauró i Sastre
Sra. Maria Carme Terradas i Saborit.

Quart.- Determinar que per ocupar aquests càrrecs no es rebi cap tipus de gratificació.
Cinquè.- Acordar que la Presidenta pugui contractar despesa en la quantia màxima de
30.000 €, i la Vicepresidenta pugui contractar despesa en la quantia màxima de 3.000 €.
Sisè.- Nomenar com a Conselleres Delegades, de manera indistinta i amb totes les
facultats delegables del Consell d’Administració, a la Presidenta, Sra. Carola Llauró i
Sastre i a la Vicepresidenta, Sra. Maria Carme Terrades i Saborit.
Setè.- Facultar expressament la Presidenta, Sra. Carola Llauró i Sastre, perquè en nom i
representació de la societat comparegui davant Notari i efectuï tots els tràmits que
siguin necessaris, sense cap excepció, encara que incorri en conflicte d’interessos o en
la figura de l’autocontractació, per elevar a públics tots els acords procedentment
adoptats en aquesta sessió i obtenir-ne la seva inscripció al Registre Mercantil, atorgant-
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hi tots els documents públics i privats que fossin necessaris, àdhuc de complement,
aclariment i/o subsanació.
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2. Donar compte contractacions personal adscrit a VISERMA.
Intervé el Sr. Viada, per explicar les modificacions que s’han produït en el Personal
adscrit a VISERMA, des de l’últim consell d’administració que es va celebrar el dia 2
d’abril fins a la data d’aquest nou consell. La majoria de contractacions són
conseqüència de cobrir els períodes de vacances i substitucions de baixes de llarga
durada, als serveis de neteja d’edificis públics i recollida de residus, donat que són
càrregues de treball que no es poden deixar d’efectuar, per la pròpia naturalesa de la
tasca a efectuar.
Intervé la Sra. Presidenta per explicar que les qüestions de personal de Viserma ho
porten des de RRHH de l’ajuntament, i que totes les contractacions es fan amb els
criteris de publicitat, mèrit i concurrència, mitjançant les Bosses de treball constituïdes a
tal efecte.
3. Aprovar, si s’escau, el Pressupost de VISERMA per a l’exercici 2020.
Intervé la Presidenta per explicar que és presenta a aprovació el Pressupost per a
l’exercici 2019 (S’adjunta Document) que es consolida amb el Pressupost de la resta de
Grup Municipal.
El Sr. Viada explica que el Pressupost que es presenta a aprovació incorpora com a trets
diferenciats amb l’exercici 2019 que s’està tancant, la consolidació de l’encomana de
gestió del Servei de Neteja d’Edificis Públics, mitjançant la modificació de l’encomana
amb l’ampliació de nous edificis per trasllat de la càrrega de feina per jubilacions del
personal adscrit del propi ajuntament, i s’incorpora el Servei de Neteja de Via Pública,
mitjançant la internalització del servei que a la data l’està efectuant una empresa externa
al grup municipal, que comportarà la subrogació dels treballadors afectats i una
ampliació del personal adscrit a aquest servei per millorar la seva qualitat en la
prestació, d’acord amb els informes preceptius dels tècnics municipals.
Aquestes modificacions van en la línia estratègica de convertir VISERMA en la
prestadora de serveis municipals, un cop eliminat tota intervenció en el sector
immobiliari que varen generar la presentació del concurs de creditors a l’exercici 2012.
S’ha previst incrementar el cost de personal per a l’any 2020 un 2,00% a partir del gener
(2,00% fixa i 1,00% variable implementat en un fons de contingència), d’acord amb el
que estableix la previsió dels LPGE per a l’exercici 2020.
El Sr. Viada explica el criteri general d’establir un marge al cost de les encomanes per
poder cobrir la previsió de les despeses generals de VISERM, i que s’ha anivellat a
mínims per poder complir amb la legislació vigent i no augmentar els cost del servei a
facturar al soci únic.
Intervé el Sr. Garcia per demanar un aplaçament de la votació del punt en qüestió, donat
que degut al poc temps que ha tingut la documentació en el seu poder, no s’ha pogut
reunir en assemblea la CUP, moviment del que n’és representat en aquest consell i per
tant, no s’ha pogut valorar el citat pressupost que es presenta a votació.
Plaça de la Vila, 1 · 08339 VILASSAR DE DALT · Tel. 93 750 86 35 · viserma@vilassardedalt.cat

Intervé la Presidenta, comentant que aquest Pressupost que es presenta a votació,
consolida amb el Pressupost General del Grup Municipal i que encara s’ha de negociar
entre els grups municipals i ja tindrà la CUP mecanismes per participar en la seva
negociació, però que considera que no cal aplaçar la votació.
Respon el Sr. Garcia que donat que no es pot aplaçar la votació, i no tenir temps per
estudiar-se el contingut dels mateixos, fa que motivi el seu vot en contra.
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Després d’una breu deliberació es sotmet la proposta a votació.
Primer.- Sotmès a votació, s’aprova amb el vot favorable del 3 consellers presents:
senyores Carola Llauró Sastre, Maria Carme Terrades i Saborit, i senyor Sergi Igual i
Molina; i l’abstenció del consellers senyora Maria Àngels Bosch Mauri; i el vot en
contra del conseller senyor Eugeni Garcia Bargo, la Proposta de Pressupost de
VISERMA per a l’exercici 2020 que consta d’una previsió d’ingressos de 1.194.241,08
€ i una previsió de despeses de 1.187.244,64 €.
Segon.- Facultar a la Presidenta del Consell d’administració, Sra. Carola Llauró i
Sastre, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per tal que pugui realitzar les
actuacions precises i subscriure els documents necessaris per a l’efectivitat de l’anterior
acord.
4. Proposta compensació de deutes, si s’escau, entre VISERMA i els senyors
Antonio Garcia Torres i Maria Trinitat Arnau Pallarés, creditors ordinaris
s/concurs.
El Sr. Viada informa als consellers de la Proposta de compensació de saldos entre
l’ajuntament de Vilassar de Dalt i Viserma, donat que Viserma té contretes obligacions
anuals amb els senyors Torres Garcia/Arnau Pallarés com a creditors qualificats com a
ordinaris en el concurs de Viserma, alhora que aquests senyors són deutors de
l’ajuntament de Vilassar de Dalt, per tributs i taxes locals.
El Sr. Viada informa que aquesta compensació s’efectua des de l’inici del període de
pagament dels creditors ordinaris de Viserma, ara fa 6 anys i un cop aprovat, si s’escau,
Intervenció de l’ajuntament farà un Decret de compensació de saldos entre l’ajuntament
i Viserma.
Després d’una breu deliberació es sotmet la proposta a votació.
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels 5 consellers presents: senyores Carola
Llauró Sastre, Maria Àngels Bosch Mauri, Maria Carme Terrades i Saborit, i senyors
Sergi Igual i Molina i Eugeni Garcia Bargo, la Proposta d’acord següent:
Primer.- Aprovar la cessió del dret de crèdit corresponent a Viserma, Serveis i
Manteniments SLU, per import de 8.295,63.-euros per a la facturació que aquesta manté
amb el propi Ajuntament de Vilassar de Dalt. Per tant que aquest sigui retingut per
l’ajuntament de Vilassar de Dalt i serveixi com a garantia de les compensacions a
efectuar entre els senyors Antonio Garcia Torres i Mª Trinitat Arnau Pallarès i el propi
ajuntament de Vilassar de Dalt. Mitjançant aquesta cessió de crèdit i futura
compensació els senyors Antonio Garcia Torres i Mª Trinitat Arnau Pallarès es troben
liquidats pel concepte de crèdit ordinari.
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Antonio Garcia Torres i Mª Trinitat Arnau Pallarès
IBI-2019
Recollida Residus Urbans-2019
Taxa Cementiri-2019
Taxa Guals-2019
TOTAL

Import
7.048,85 €
895,50 €
14,00 €
337,28 €
8.295,63 €

Segon.- Facultar a la Presidenta del Consell d’administració, Sra. Carola Llauró i
Sastre, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per tal que pugui realitzar les
actuacions precises i subscriure els documents necessaris per a l’efectivitat de l’anterior
acord.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’ajuntament de Vilassar de Dalt i als senyors Antonio
Garcia Torres i Mª Trinitat Arnau Pallarès.
5. Precs i Preguntes
No n’hi ha.
6. Sobrevinguts
No n’hi ha.
El President aixeca la sessió a les 20:45 del vespre, de la qual, com a secretari, estenc la
present acta.
El Secretari,

V. i P. La Presidenta,

Salvador Viada i Pons de Vall
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SESSIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ VISERMA, SERVEIS I
MANTENIMENTS, SLU
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Identificació de la sessió
Dia:
19 de desembre de 2019
Hora:
17:30 de la tarda en 1ª convocatòria i 18:00 en 2ª convocatòria
Lloc:
Sala Juntes Consell, Camí de Mataró, 10-12, 1 1r pis.
Caràcter: Ordinari
Hi assisteixen
Sr. Carola Llauró i Sastre, Presidenta.
Sra. Maria Carme Terrades i Saborit, Vicepresidenta.
Sr. Eugeni Garcia Bargo, Conseller.
Sr. Sergi Igual i Molina, Conseller.
Sra. Maria Àngels Bosch Mauri, Consellera.
Se. Sergio de Miguel, Advocat
Sr. Salvador Viada i Pons de Vall, Secretari.

Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió del consell ordinari, de data
22/10/2019.
2. Aprovar, si s’escau, la prestació com a mitja propi de l’ajuntament de Vilassar
de Dalt, del servei de neteja viària. Ratificació de la subrogació del personal de
l’anterior concessionari; dels Plecs per a l’adquisició de 2 vehicles mitjançant
rending; i convocatòria per a la contractació de places de peó i especialista.
3. Donar compte Informe RRU/Voluminosos fins 3r. Trimestre 2019.
4. Donar compte contractacions personal adscrit a VISERMA.
5. Contractació empresa auditoria per exercicis 2019-2020.
6. Contractació subministrament carburant pels vehicles de VISERMA.
7. Sobrevinguts.
8. Precs i Preguntes
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1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió del consell ordinari, de data
22/10/2019.
S'aprova per unanimitat dels consellers presents.
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2. Aprovar, si s’escau, la prestació com a mitja propi de l’ajuntament de
Vilassar de Dalt, del servei de neteja viària. Ratificació de la subrogació del
personal de l’anterior concessionari; dels Plecs per a l’adquisició de 2
vehicles mitjançant rending; i convocatòria per a la contractació de places
de peó i especialista.
Intervé el Sr. Viada per explicar que aquest punt de l’ordre del dia incorpora tot el que
ha de fer possible que el proper dia 2 de gener es comenci la prestació del servei de
neteja viària per part de VISERMA. També informa que els documents presentats a
aprovació, poden tenir petites correccions, doncs s’han de revisar pel Secretari de la
Corporació.
El Sr. Igual explica que després de l’aprovació inicial pel Plenari de l’ajuntament del
canvi de model de prestació del servei i la retirada de l’encomana a l’empresa que
actualment l’estava efectuant, cal que VISERMA, iniciï el procediment per subrogar el
personal que legalment es tingui que subrogar, iniciar el procediment per tenir una borsa
dels treballadors que s’han d’ampliar i els vehicles corresponents. Explica que tots
aquests punts ja varen ser tractats a la comissió creada per l’ajuntament entre tots els
grups municipals, i que va ser aprovada per unanimitat.
Intervé la Sra. Bosch per demanar que els nous vehicles que s’adquireixin siguin
elèctrics. El Sr. Viada li explica que per iniciar els treballs el dia 2 de gener, donat que
els Plecs per adquirir els vehicles s’aproven avui, i que posteriorment els ha de revisar el
Secretari de la Corporació, s’ha previst l’adquisició d’un vehicle de segona mà, de les
característiques que demana l’Informe dels tècnics municipals. Aquest vehicle sols es
troba en format dièsel.
La Sra. Bosch demana si ja s’ha rebut per part de l’ajuntament de l’Informe del grup de
treball de la Diputació. Respon el Sr. Igual que encara no l’han rebut.
El Sr. Garcia demana com anirà la contractació del personal necessari. El Sr. Igual
informa que fins que no es tinguin a punt els treballadors de les Borses de contractació,
s’haurà d’obtenir el personal necessari mitjançant empreses de treball temporal.
Intervé la Presidenta per recordar que tot aquest procés resta pendent a que els Grups
municipals aprovin a finals de mes en el Plenari de l’ajuntament, l’aprovació definitiva
del canvi de modalitat en la prestació del servei i la seva prestació per VISERMA.
Després d’una breu deliberació es sotmet la proposta a votació.
Primer.- Sotmès a votació, s’aprova amb el vot favorable dels 4 consellers presents:
senyores Carola Llauró Sastre, Maria Carmen Terrades i Saborit, senyor Sergi Igual i
Molina i el senyor Eugeni Garcia Bargo; i l’abstenció de la consellera senyora Maria
Àngels Bosch Mauri; la Proposta de la prestació per part de VISERMA com a mitja
propi de l’ajuntament de Vilassar de Dalt, del servei de neteja viària. La ratificació de la
subrogació del personal de l’anterior concessionari; i l’aprovació dels Plecs per a
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l’adquisició de 2 vehicles mitjançant rending; i l’aprovació de les Bases per a la
convocatòria per a la contractació de places de peó i especialista.
Segon.- Facultar a la Presidenta del Consell d’administració, Sra. Carola Llauró i
Sastre, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per tal que pugui realitzar les
actuacions precises i subscriure els documents necessaris per a l’efectivitat de l’anterior
acord.
3. Donar compte Informe RRU/Voluminosos fins 3r. Trimestre 2019.
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Intervé el Sr. Viada que dona compte de l’Informe presentat que es correspon a totes les
recollides i transport a planta acumulats fins el tercer trimestre de 2019, de totes les
fraccions de residus encomanades a VISERMA.
4. Donar compte contractacions personal adscrit a VISERMA.
Intervé el Sr. Viada que dona compte de les modificacions de RRHH de VISERMA,
per cobrir necessitats del servei. També informa que el treballador Sr. Aguayo que
estava adscrit al servei de neteja d’edificis municipals, i que estava de baixa de llarga
durada que la Seguretat Social li ha concedit la llarga
5. Contractació empresa auditoria per exercicis 2019-2020.
El Se. Igual explica que aquest exercici ha finalitzat el contracte bianual amb l’empresa
auditora JMF AUDITORS MARESME SL. i proposa tornar-la a contractar per un
import de 5.500,00€ més IVA vigent per exercici, pels exercicis 2019 i 2020, d’acord
amb la proposta presentada.
Intervé el Sr. Viada que explica que és l’empresa que audita els comptes de VISERMA
des de l’inici del concurs de creditors. També intervé el Sr. De Miguel, que comenta que
en la seva funció d’advocat en el procés concursal, l’empresa auditora va col·laborar en
que tot anés correctament.
Després d’una breu deliberació es sotmet la proposta a votació.
Primer.- Sotmès a votació, s’aprova amb el vot favorable dels 4 consellers presents:
senyores Carola Llauró Sastre, Maria Carmen Terrades i Saborit i Maria Àngels Bosch
Mauri, i senyor Sergi Igual i Molina; i l’abstenció del conseller senyor Eugeni Garcia
Bargo; la Contractació de l’empresa auditora JMF AUDITORS MARESME SL. per
efectuar l’auditoria de VISERMA pels exercicis 2019-2020 per un preu anual més IVA
vigent inclòs de 5.500,00€.
Segon.- Facultar a la Presidenta del Consell d’administració, Sra. Carola Llauró i
Sastre, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per tal que pugui realitzar les
actuacions precises i subscriure els documents necessaris per a l’efectivitat de l’anterior
acord.
Tercer.- Notificar aquest acord a JMF AUDITORS MARESME SL.
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6. Contractació subministrament carburant pels vehicles de VISERMA
El Sr. Viada informa que en aquests últims exercicis VISERMA efectuava el
subministrament de gasoil conjuntament amb l’ajuntament de Vilassar de Dalt, al
dipòsit que hi ha a la nau del Camí de Mataró, 10 dels SSTT municipals. Que aquesta
compra es feia per compra agregada amb el Consell Comarcal del Maresme. Però que
ens han comunicat que al proper exercici 2020, es deixa d’efectuar aquesta compra
agregada pel Consell Comarcal.
Per tant, donat que es preveu que el valor de la despesa per aquest concepte superi els
12 mil euros anuals, caldria efectuar la seva contractació mitjançant els citats Plecs que
es porten a aprovació, pendent de la revisió del Secretari de la Corporació.
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Després d’una breu deliberació es sotmet la proposta a votació.
Primer.- Sotmès a votació, s’aprova amb el vot favorable dels 4 consellers presents:
senyores Carola Llauró Sastre, Maria Carmen Terrades i Saborit i Maria Àngels Bosch
Mauri, i senyor Sergi Igual i Molina; i l’abstenció del conseller senyor Eugeni Garcia
Bargo; l’aprovació dels Plecs pel Subministrament del carburant tipus gasoil.
Segon.- Facultar a la Presidenta del Consell d’administració, Sra. Carola Llauró i
Sastre, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per tal que pugui realitzar les
actuacions precises i subscriure els documents necessaris per a l’efectivitat de l’anterior
acord.
7. Precs i Preguntes
No n’hi ha.
8. Sobrevinguts
No n’hi ha.
El President aixeca la sessió a les 19:00 del vespre, de la qual, com a secretari, estenc la
present acta.
El Secretari,

V. i P. La Presidenta,

Salvador Viada i Pons de Vall
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