Promoció Econòmica
Núm. Exp.: 000019/2019
Subvencions a percebre

Tatiana Mansilla Benito, Secretària accidental de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix
Llobregat),
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local en sessió del dia 7 de març de 2019, va adoptar, entre
altres, l'acord següent:
PUNT 12è.-

000019/2019
ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’EMPRESA MUNICIPAL SERVEIS AMBIENTALS
DE CASTELLDEFELS, S.A. (SAC) PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE
“NETEJA CÍVICA” A TRAVÉS DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE
FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL 2019-2020

Vist l’informe tècnic de data 18 de febrer de 2019, sobre l’encàrrec de gestió a
l’empresa municipal SAC, per a l’execució del programa de “Neteja Cívica” a través de
la contractació de persones aturades mitjançant el programa complementari de
millora de l’ocupabilitat 2019-2020, en la modalitat de suport als plans locals
d’ocupació de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb els termes d’aquest
encàrrec.
La Junta de Govern Local, en virtut de la delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant
decret del dia 12/06/2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del
dia 19/06/2017, per unanimitat ,
ACORDA:
Primer.- Encarregar a l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.
(SAC), com a ens instrumental de l’Ajuntament de Castelldefels, la gestió del següent
servei 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 sis
persones provinents del programa de plans d’ocupació del “Programa
complementari de millora de l’ocupabilitat 2017-2018” de la Diputació de
Barcelona (cinc peons de neteja i una auxiliar administrativa per un període de
6 mesos), valorat en 96.464,76 €.

L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: :12433310312765617156 a la Seu
electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Segon.- Autoritzar i disposar d’una despesa per un import màxim de 96.464,76 euros,
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i projectes següents: 61.2410.2279900
projecte DESP_PRO_0186 – Programa Complementari de millora de l’ocupabilitat
2019-2020.
Tercer.- Ordenar el traspàs a l’empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels,
S.A. (SAC), amb NIF A60509361, d’aquests imports per al desenvolupament del
programa mencionat.
Quart.- Notificar l’adopció del present acord a Serveis Ambientals de Castelldefels, SA.
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.
La secretària
accidental,

Signat electrònicament el
08/03/2019,11:31:44
Tatiana Mansilla Benito
Ajuntament de
Castelldefels

