Serveis Territorials
Núm. Exp.: 2019/2617
Encàrrecs de gestió

José A. Andrés Hernández, Secretari de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),
CERTIFICO:
Que el Ple en sessió del dia 28 de febrer de 2019, va adoptar, entre altres, l'acord
següent:
PUNT 13è.- 2019/2617
ENCÀRREC DE GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS DE NETEJA
VIÀRIA, RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS, SERVEI DE NETEJA DE
PINTADES I DEIXALLERIA, A L’EMPRESA MUNICIPAL SERVEIS
AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS S.A. (SAC), PER A L’ANY 2019
Atès que aquest Ple municipal en la sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2016 va
aprovar inicialment el canvi en la forma de gestió dels serveis de neteja viària, recollida
selectiva de residus sòlids urbans i deixalleria que venien prestant-se per gestió
indirecta i passaran a prestar-se per gestió directa a través de l’empresa municipal
Societat d’Aparcaments de Castelldefels, S.A., amb efectes del dia 1 d’abril de 2017 i
mitjançant un encàrrec de gestió.
Atès que aquest Ple municipal en la sessió del 23 de febrer de 2017, aprova
definitivament el canvi en la forma de gestió dels serveis de neteja viària, recollida
selectiva de residus sòlids urbans i deixalleria que venien prestant-se per gestió
indirecta i passaran a prestar-se per gestió directa a través de l’empresa municipal
Societat d’Aparcaments de Castelldefels, S.A.
Atès que, en data 21 de juliol de 2016, el Ple de l’Ajuntament en funcions de la Junta
General Ordinària de la societat privada municipal Societat d’Aparcaments de
Castelldefels, SA., 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 en la que es van incorporar els serveis de neteja viària,
recollida selectiva de residus sòlids urbans i deixalleria, entre d’altres, 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’Aparcament de Castelldefels es va acordar canviar la seva denominació per Serveis
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Ambientals de Castelldefels, SA. Canvi que es va formalitzar mitjançant escriptura
pública atorgada el 29 de juny de 2017.
Vist l’informe tècnic de data 20 de febrer de 2019, sobre l’encàrrec de gestió dels
serveis públics municipals de neteja viària, recollida de residus municipals, servei de
neteja pintades i deixalleria, a l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels,
S.A. (SAC), per a l’any 2019.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Territorials del dia 21
de febrer de 2019.
El Ple de l’Ajuntament, per disset vots a favor emesos pels regidors i per les regidores
dels grups municipals de PSC-CP, MOVEM-E, ERC-AM, CSPOT, CiU i C’s i vuit vots en
contra emesos pels regidors i per les regidores del grup municipal del PP,
ACORDA:
Primer.- Encarregar a l’Empresa municipal SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS
SA, els serveis següents:
-Servei públic municipal de neteja viària
-Recollida de residus municipals
-Servei de neteja de pintades
-Deixalleria
Segon.- L’encàrrec tindrà efectes durant tot l’any 2019.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent a l’encàrrec de gestió dels serveis abans
esmentats, per un total de 5.812.158,18€, amb càrrec a les següents partides
pressupostàries:
-Serveis de neteja viària: bàsics i específics, partida pressupostària 32.1630.2270004
(DESP_APT_0052), import 2.558.033,63€.
-Serveis de recollida de residus municipals, partida pressupostària 32.1621.2270004
(DESP_APT_0032), 3.066.163,83€
-Servei de neteja de pintades,
(DESP_APT_0033), 93.925,00€.

partida

pressupostària

32.1530.21000

- Servei de deixalleria, partida pressupostària 32.1621.2270004 ( DESP_APT_0032 ),
94.035,72€.

Segon.- 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.
El secretari,
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José Antonio Andrés
Ajuntament de
Hernández
Castelldefels

