Serveis Territorials
Núm. Exp.: 2019/2606
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 11è.- 2019/2606
ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’EMPRESA MUNICIPAL SERVEIS AMBIENTALS
DE CASTELLDEFELS, SA (SAC) PER PORTAR A TERME EL CONTROL,
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE L’ESTACIONAMENT REGULAT EN SUPERFÍCIE
A LA ZONA BLAVA I VERDA (CENTRE I PLATJA), ANY 2019
Atesa la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Castelldefels de
l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, SA, segons escriptura pública
atorgada el 29 de juny de 2017.
Vist l’informe tècnic de data 24 de gener de 2019, sobre l’encàrrec de gestió a
l’empresa Serveis Ambientals de Castelldefels, SA (en endavant SAC) del servei del
control, gestió i explotació de l’estacionament regulat en superfície a la zona blava i
verda (centre i platja) del municipi de Castelldefels, conjugant de la forma més
adequada possible els elements temps (d’estada i de servei), usuaris (visitants,
comerciants o, residents) i tarifes (per a cada tipus d’usuari i en funció dels temps), de
conformitat amb els termes d’aquest encàrrec.
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, el servei següent:
-Gestió i explotació de l’estacionament regulat en superfície al centre i a la platja de
Castelldefels

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :12433310644313660426 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Segon.- L’encàrrec tindrà efectes durant tot l’any 2019.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent a l’encàrrec de gestió del servei abans
esmentat, per un import de 692.052,00€ corresponent a la zona centre, i un import de
728.000,00€ corresponent a la zona platja, amb càrrec a la partida pressupostària
31.1521.2279901.
Quart.- Notificar a l'empresa municipal SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, SA,
l’acord anterior, 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,

Signat electrònicament el
01/03/2019,13:18:49
José Antonio Andrés
Ajuntament de
Hernández
Castelldefels

