Promoció Econòmica
Ref. : 000066/2017
Subvencions a percebre

José A. Andrés Hernández, Secretari de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),
CERTIFICO:
Que el Ple en sessió del dia 22 de febrer de 2018, va adoptar, entre altres, l'acord
següent:
PUNT 6è.-

ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’EMPRESA MUNICIPAL SERVEIS AMBIENTALS
DE CASTELLDEFELS, S.A. (SAC) PER A L’EXECUCIÓ DELS PROGRAMES DE
“NETEJA CÍVICA”, “POBRESA ENERGÈTICA” I “MILLORA DE QUALITAT
DE LA PLATJA DE CASTELLDEFELS” A TRAVÉS DEL PROGRAMA
COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL 2017 I 2018

Atesa la condició de mitja propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Castelldefels de
l’empresa municipal Societat d’Aparcaments de Castelldefels, SA, segons es contempla
en l’article 1 dels Estatuts socials de l’empresa.
Ates que, en data 25 de maig de 2017 per acord de la Junta General de la Societat
d’Aparcaments de Castelldefels es va acordar canviar la seva denominació per Serveis
Ambientals de Castelldefels, SA., canvi que es va formalitzar mitjançant escriptura
publica atorgada el 29 de juny de 2017.
Vist l’informe tècnic de data 14 de febrer de 2018, sobre l’encàrrec de gestió a
l’empresa municipal SAC per a l’execució dels programes de “Neteja Cívica”, “Pobresa
energètica”, i “Millora de la qualitat de la platja de Castelldefels” a través de la
contractació de persones aturades mitjançant el programa complementari de foment
de l’ocupació local en la modalitat de suport als plans d’ocupació de la Diputació de
Barcelona, de conformitat amb els termes d’aquest encàrrec.
Ates el dictamen favorable de la Comissió Informativa Permanent Municipal de
Promoció Econòmica del dia 14 de febrer de 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 abstencions
emeses pels regidors i per les regidores del grup municipal del PP ,
ACORDA:

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :11777130604374541204 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Primer.- Encarregar a l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.
(SAC), com a ens instrumental de l’Ajuntament de Castelldefels, la gestió dels següents
serveis mitjançant la contractació de plans d’ocupació:
- L’execució del Programa de Neteja Cívica, que té com a objecte el reforç del
manteniment de la neteja d’espais públics motivats per deteccions identificades pels
agents cívics municipals, mitjançant la contractació de quatre persones provinents del
programa de plans d’ocupació del “Programa complementari de foment de l’ocupació
local 2017-2018” de la Diputació de Barcelona (un encarregat oficial de 1ra. i tres
peons per un període de 12 mesos), valorat en 130.943,27 €
- L’execució del Programa de Prevenció de la Pobresa Energètica, que té com a objecte
dotar de recursos informatius a les famílies amb caresties econòmiques per tal que
puguin fer front a les situacions derivades de la pobresa energètica, mitjançant la
contractació de tres persones provinents del programa de plans d’ocupació del
mencionat programa de la Diputació de Barcelona (1 administratiu/iva i 2
informadors/res per un període de 12 mesos), valorat en 77.620,44 €.
- L’execució del Programa de Millora de la Qualitat de la Platja de Castelldefels, que té
com a objecte reforçar els serveis de neteja manual de la zona dunar de la platja de la
ciutat durant el període estival, mitjançant la contractació de 6 persones provinents
del programa de plans d’ocupació del mencionat programa de la Diputació de
Barcelona (6 peons per un període de 6 mesos), valorat en 93.591,08 €.
Segon.- Autoritzar i disposar d’una despesa per un import màxim de 302.154,79 euros,
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i projectes següents: 61.2410.2279900
projecte DESP_PRO_0143.
Tercer.- Ordenar el traspàs a l’empresa de l’empresa municipal Serveis Ambientals de
Castelldefels, S.A. (SAC) amb NIF A60509361 d’aquests imports per al
desenvolupament dels programes mencionats.
Quart.- Notificar a l'empresa municipal SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, SA,
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

