JARFELS, S.A. va ser

constituïda per temps indefinit, en data 7 de Febrer de 1989, amb la

denominació de TREMA S.A. en virtut d’escriptura publica de constitució de societat atorgada davant del
notari de Castelldefels Jesus Torres Espiga, amb el número 196 del seu protocol.

Als efectes previstos en l'article 32.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Castelldefels, venint obligada a
realitzar els treballs i activitats que aquest li encomani en les matèries previstes en l'article 2 dels seus
Estatuts socials, relatiu al seu objecte social.

Aquestes matèries son:
⬧
⬧

⬧

⬧

⬧
⬧
⬧

La gestió del Servei Públic Municipal de creació, manteniment i millora de l’arbrat, els espais verds i
forestals de la ciutat de Castelldefels.
La gestió dels espais de la mateixa naturalesa de propietat publica o privada per als quals siguin
requerits els seus serveis. A aquest efecte podrà promoure i executar les feines que siguin
necessàries per a aquesta finalitat.
La gestió de les actuacions de millora que requereixin la ubicació d’elements de mobiliari urbà,
elements constructius i d’altres en espais públics o privats, així com el disseny, construcció,
fabricació, instal·lació, manteniment, neteja i conservació de tot tipus de mobiliari urbà d’elements
similars. A aquest efecte podrà promoure i executar les feines d’edificació i obra civil que siguin
necessàries per a aquesta finalitat.
La gestió integral i del reciclatge de residus sòlids urbans i assimilables a urbans i/o industrials, i de
restes vegetals, així com la seva recollida, transport, tractament i la comercialització del producte
resultant i de qualsevol tecnologia derivada de la investigació en matèria de Medi Ambient i
Sostenibilitat Ambiental.
Prestació de serveis relacionats amb la conservació, reparació, manteniment, sanejament i neteja
de tota classe d’obres, instal·lacions i serveis tant a entitats publiques com privades.
Elaboració de campanyes, confecció d’estudis i projectes relacionats amb el medi ambient i la
sostenibilitat ambiental, així com la seva execució, conservació i manteniment.
La neteja d’edificis i locals en general, neteja de fàbriques i instal·lacions industrials, parcs, jardins,
espais forestals, neteja viària i d’espais públics o privats, urbans i interurbans, neteja i retirada de
pintades, xarxes de clavegueram, conduccions industrials i sanitàries i la higienització, desratització,
desinfecció i desinsectació dels mateixos espais assenyalats anteriorment.

Els treballs i activitats encomanats per l'Ajuntament de Castelldefels a l'empresa municipal no tenen
naturalesa contractual.
Aquestes relacions són de caràcter intern, depenent i subordinat, amb caràcter general, i s'articulen
mitjançant encàrrecs de gestió.
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