Urbanisme
Ref. : 2018/2465
Exped. Gestió administrativa i
Jurídica

José A. Andrés Hernández, Secretari de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),
CERTIFICO:
Que el Ple en sessió del dia 22 de març de 2018, va adoptar, entre altres, l'acord
següent:
PUNT 11è.-

2018/2465
APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’EMPRESA MUNICIPAL
SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS S.A. (SAC) DELS SERVEIS
GENERALS DE LOGÍSTICA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE
CASTELLDEFELS

Atès que en data 21 de juliol de 2016, el Ple de l’Ajuntament en funcions de Junta
General Ordinària de la societat privada municipal Societat d’Aparcaments de
Castelldefels, S.A. va aprovar definitivament la modificació dels seus Estatuts i que en
data 1 d’agost de 2016 es va publicar íntegrament la referida modificació al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona. La modificació acordada suposa una ampliació de
l’objecte social de l’empresa que compren, entre altres, la prestació dels serveis de
logística necessaris per al correcte funcionament de les diferents àrees de
l'Ajuntament i el reconeixement a Societat d'Aparcaments de Castelldefels de la
condició de mitjà propi de l’Ajuntament als efectes del que preveu la normativa vigent
de contractació pública estatal.
Atès que, en data 25 de maig de 2017 per acord de la Junta General de la Societat
d'Aparcaments de Castelldefels és va acordar canviar la seva denominació per Serveis
Ambientals de Castelldefels, S.A. Canvi que és va formalitzar mitjançant escriptura
pública atorgada el 29 de juny de 2017.
Atès que la justificació del present encàrrec és basa en que la brigada municipal ha vist
reduïda dràsticament la seva dotació de personal conseqüència de diferents processos
de jubilació, baixes de llarga durada i finalització de contractes temporals. En
conseqüència, i amb la seva estructura actual, no pot garantir la correcta prestació
dels diferents serveis de logística municipals necessaris per a les diferents àrees de
l’Ajuntament. Davant d’aquesta situació conjuntural, urgent i inajornable de necessitat
de servei es considera procedent realitzar el present encàrrec de tal forma que aquest
servei es restableixi ràpidament i puguin ser satisfetes aquestes necessitats.

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :11777131177745773166 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Atès que la naturalesa de la relació que vincularà a SAC S.A. amb l'Ajuntament serà,
com mitjà propi instrumental, la prestació de l’esmentat servei públic per a
l’Ajuntament de Castelldefels, de conformitat amb la regulació que fa d’aquest article
85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i dels arts
188.2d i concordants del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, l’art 4.1.n i l’art. 24.6 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
L’encàrrec no suposa la cessió de titularitat de les competències, no obstant això, la
societat municipal SAC, a fi de portar a terme l’esmentat encàrrec de prestació de
serveis, adscriurà els mitjans personals i materials adients per a la seva prestació, dins
del límit pressupostari fitxat a aquestes Condicions.
Vist l'informe favorable a l'encàrrec del Cap de la secció d'edificis de data 15/03/2018.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del serveis Territorials de data
15/03/2018.
El Ple de l’Ajuntament, per quinze vots a favor emesos pels regidors i per les regidores
dels grups municipals d’ERC-AM, PSC-CP, MOVEM-E, CSPOT, CiU i C’s i set vots en
contra emesos pels regidors i per les regidores del grup municipal del PP ,
A C O R D A:
Primer.- Encarregar a l’ empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. la
prestació dels serveis de logística necessaris per al correcte funcionament de les
diferents àrees de l'ajuntament descrits en l'informe del Cap de la secció d'edificis de
l'àrea de serveis territorials de data 15 de març de 2015, el qual forma part integrant
del present acord.
Segon.- L’encàrrec tindrà efectes durant tot l’any 2018. No obstant això, podrà ser
prorrogat sempre que es mantinguin les condicions de necessitat.
Tercer.- L’encàrrec comporta per aquest any 2018 l’aportació de pressupostària de
201.000,00.-€
Quart.- L’abonament d'aquest encàrrec serà satisfet per l’Ajuntament a Serveis
Ambientals de Castelldefels, SA.,mensualment, prèvia presentació de les
corresponents factures i anirà a càrrec de la partida pressupostària 31.1521.227.9901
(Encàrrec gestió logística).

Cinquè.- Les modificacions no substancials dels encàrrecs indicats anteriorment que es
puguin produir durant l’any de la seva vigència, es podran acordar per la Junta de
Govern Local.
Sisè.- Notificar a l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. els
acords anteriors, per al seu coneixement i als efectes escaients.
I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, amb reserva dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta, de conformitat amb el que estableix l’article 206 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprovà el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, expedeixo aquest certificat.

Signat electrònicament el
23/03/2018,14:42:30
José Antonio Andrés
Ajuntament de
Hernández
Castelldefels

