AJUNTAMENT
DE
RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)

DECRET 121/2019
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet
HE RESOLT:
Aprovar el CONVENI DE NETEJA DE NEU ENTRE L’AJUNTAMENT DE
RIBERA D’URGELLET I GONFER SL, que es transcriu:
Reunits a la casa consistorial d’una banda la senyora Josefina Lladós Torrent amb
DNI núm. 52305850D actuant en qualitat d’alcaldessa – presidenta de l’Ajuntament
de Ribera d’Urgellet, i de l’altra el senyor Augusto González Fernández, amb DNI
núm. 34962742M, actuant en representació de l’empresa Construcciones y
Reparacions Gonfer S.L (d’ara endavant GONFER), assistits per la senyora Lídia Ribo
Aznar, secretaria de l’Ajuntament, que en dona fe, subscriuen el següent
CONVENI
Primer.- L’objecte del present contracte es la prestació per part de l’empresa
GONFER del servei de neteja de neu dels carrers i accessos dels pobles del Pla de Sant
Tirs, Adrall, Arfa i la Parròquia d’Hortó. En el cas del Pla de Sant Tirs se centrarà
especialment en els accessos i carrers mes amples, i en la resta de pobles també en els
carrers interiors per on sigui possible passar amb la maquinaria pròpia de l’empresa.
Segon.- L’empresa es compromet a prestar el servei sempre que nevi. El servei inclou,
a més de la retirada de neu, l’espargiment de grava o sal sempre que sigui necessari.
Tercer.- La durada del present contracte es d’un any a comptar de l’1 de desembre del
2019.
Quart.- El preu anual del contracte és de 3.000 euros (IVA exclòs). L’empresa
presentarà les factures corresponents a la temporada de neu entre els mesos d’abril i
maig i, en cas de no arribar a la quantitat pactada, es compromet a realitzar feines de
desbrossament o d’arranjament de camins del municipi durant l’estiu, a petició de
l’Ajuntament, fins a arribar a dita quantitat.
Llegides les clàusules acordades i havent-les trobat conformes les dos parts, signen i
ratifiquen el present conveni al Pla de Sant Tirs, 13 de novembre del 2019. Segueixen
signatures.”

D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
El Pla de Sant Tirs, 13 de novembre del 2019.
L’Alcaldessa
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