Plaça de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu

T 938 444 004
F 938 711 477

www.cardedeu.cat
NIF P-0804500-G

cardedeu@cardedeu.cat

Joan Manuel Ferrera Izquierdo, Secretari general de l'Ajuntament de la Vila
de CARDEDEU
(Vallès Oriental).
CERTIFICO: Que la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Cardedeu a la
sessió del dia 3 de juny de 2021, va adoptar, entre altres, els següents
acords:
“

PRP2021/427 – EXP. 2021/1987
ENCÀRREC DE GESTIÓ A
MITJÀ PROPI PERSONIFICAT DEL SERVEI DE LA NETEJA
VIÀRIA,
RECOLLIDA
DE
TRASTOS
VELLS
I
ALTRES
ANDRÒMINES A CARDEDEU.

ddde06e83b524e1d8294db5c8ebac1a1001

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Classificador:Certificat -

Url de validació

Metadades

En data 31 de desembre de 2018 es va publicar, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, l’aprovació definitiva de la Modificació dels Estatuts
de la Societat Mercantil Municipal “C-10 Serveis i Manteniments SL”, un cop
esdevingut definitiu l’acord d’aprovació inicial adoptat al Ple de la Corporació
el dia 25 d’octubre de 2018. Amb aquesta modificació, els Estatuts de
l’entitat van quedar adaptats a les previsions contingudes en la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i més concretament al
que estableix l’article 32.2.d pels anomenats “mitjans propis personificats”.

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

ANTECEDENTS

En data 29 d’abril de 2021 es va aprovar definitivament el canvi de gestió
del Servei de la neteja viària, recollida de trastos vells i altres andròmines a
Cardedeu amb el número d’expedient 2020/4623.
En data 14 de maig de 2021, es va elaborar pels Serveis Tècnics, plec de
prescripcions que concretava els termes en què el mitjà propi personificat
hauria d’executar la prestació del Servei de la neteja viària, recollida de
trastos vells i altres andròmines a Cardedeu.
En data 27 de maig de 2021 es va informar, pel gerent de l’empresa C10
societat mercantil municipal “C-10 serveis i manteniments, S.L.”, sobre la
suficiència de mitjans i la subcontractació per portar a terme el servei.
En data 25 de maig de 2021 es va elaborar, pels Serveis Econòmics,
informe de conformitat amb el qual, vist el plec de prescripcions tècniques
dels Serveis Tècnics, es podia concloure que la prestació de l’encàrrec de
gestió per mitjà propi personificat era més eficient que la prestació indirecta
del servei.
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En data 29 de maig de 2021 es va emetre, per la TAE de Serveis Generals,
informe jurídic favorable amb el vistiplau del secretari general.

FONAMENTS JURÍDICS
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1. Directiva 2014/24/UE article 12.
2. Article 86 de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del
Sector Público modificada per la disposició final 34.2 de la Llei
11/2020, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2020-17339.
Resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
105/2018 de 15 de juny.
3. Article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic Modificat per la disposició final 40.1 de la Llei 11/2020,
de 30 de desembre i per la disposició final 5.1 del Reial decret llei
36/2020, de 30 de desembre, regula els Encàrrecs dels poders
adjudicadors a mitjans propis personificats.

Codi Segur de Validació
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I. Condició de mitjà propi i major eficiència.

II. Competència
La competència per a l’aprovació d’aquests acords correspon a la Junta
de Govern Local per delegació del Decret d’Alcaldia, de 28 de juny de
2019, article 2 apartat 12: “Delegar en la Junta de Govern Local, de
conformitat amb l'article 23.2 de la LRBRL i article 52 del ROF, les
següents atribucions, competència de l’Alcaldia (…) 12.Acordar encàrrecs
de gestió en favor de la societat C10 Serveis i Manteniments SL, excepte
que la competència estigui atribuïda al Ple.”
III.

Formalització.

Per l’article 32.6 de la LCSP: “Els encàrrecs que efectuïn les entitats del
sector públic a un ens que, d’acord amb els apartats segon, tercer o quart
d’aquest article, pugui ser qualificat de mitjà propi personificat del primer o
primers, no tenen la consideració jurídica de contracte i únicament han de
complir les normes següents:
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(....) b) L’encàrrec ha de ser objecte de formalització en un document que
s’ha de publicar a la Plataforma de Contractació corresponent en els
supòsits que preveu l’article 63.6. El document de formalització ha d’establir
el termini de durada de l’encàrrec.”
Disposa l’article 63.6 que: “La formalització dels encàrrecs a mitjans propis
amb un import superior a 50.000 euros, IVA exclòs, ha de ser objecte, així
mateix, de publicació en el perfil de contractant.”
Atès que l’import de present encàrrec és superior a 50.000 euros, la seva
formalització haurà de ser objecte de publicació en el perfil del contractant.
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Primer.- Aprovar l’encàrrec de la gestió del Servei de la neteja viària,
recollida de trastos vells i altres andròmines de Cardedeu, a C10 Serveis i
Manteniments S.L., com a mitjà propi personificat de l’Ajuntament de
Cardedeu.
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Per tot el que he dit proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents ACORDS:

Segon.- Aprovar les tarifes del servei i els plecs de clàusules tècniques
elaborats pels serveis tècnics de l’Ajuntament en data 14 de maig de 2021,
els quals s’hauran de complir per C10 Serveis i manteniments S.L., en el
marc de l’encàrrec a mitjà propi personificat.
Tercer.- Aprovar que l’encàrrec del Servei de la neteja viària, recollida de
trastos vells i altres andròmines de Cardedeu comenci el dia 8 de juny de
2021 i finalitzi el dia 30 de juny de 2024 ambdós dies inclosos.
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa, per un import màxim de
1.599.350 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 14-16300-22700
Neteja viària (RC 220210004747 per import de 294.350,00 euros) de
conformitat amb la següent distribució d’anualitats i imports: l’any 2021
l’import de 294.350 euros i condicionat a l’existència de crèdit adequat i
suficient en l’any 2022 l’import de 522.000 euros, l’any 2023 la quantia de
522.000 euros i l’any 2024 l’import de 261.000 euros.
Cinquè.- Formalitzar l’encàrrec a mitjà propi personificat al portal de
transparència de l’Ajuntament, per prescripció de l’art. 8.1.b) de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern.
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Sisè.- Publicar la formalització de l’encàrrec a mitjà propi personificat en el
perfil del contractant.

Fiscalitzat i conforme, L’Interventor municipal, Joan Miquel Crespo Ramos
La regidora de Serveis, Verònica Vidal Oltra

ELS REUNITS PER UNANIMITAT APROVEN LA PROPOSTA.
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I, per a que consti i doni lloc als efectes oportuns, expedeixo la present
certificació, amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde, a Cardedeu.
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”

Vist i plau
L'alcalde,

El secretari general,

(signat electrònicament al peu de pàgina)
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