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REF: 4/2017
Carles Casellas Ayén, secretari de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt,
CERTIFICO: que El Ple Municipal, en sessió ordinària del dia 27 d´abril de 2017 , a
reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, va adoptar, entre d’altres, i per
majoria amb deu vots a favor dels regidors d’Ara Vilassar, CUP i PSC i tres vots en contra
dels regidors del PDeCAT i PP, l’acord següent:
“
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000112
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

Encomana del servei de transport i suport a la Brigada Municipal a la societat VISERMA,
SLU
Relació de fets

Primer. Arran de la providència d’alcaldia de 7 d’abril del corrent, el secretari emet
informe jurídic al respecte del procediment i règim aplicable per a dur a terme l’encomana
de gestió del servei de transport i suport a la Brigada Municipal a la societat VISERMA,
SLU.
En aquest informe, de data 10 d’abril del corrent que consta en l’expedient i es dóna per
reproduït, s’analitza el règim jurídic aplicable; la naturalesa del servei que es vol
encomanar; els requisits de l’encomana de gestió i del procediment administratiu a instruir;
l’òrgan competent per adoptar-lo; el contracte programa vigent de VISERMA, SLU i el
servei que es vol encomanar; del compliment dels requisits per a l’encomana per part de la
societat municipal; de la successió d’empresa en la prestació del servei i dels efectes de
l’encomana; de l’oferta per a l’adquisició del vehicle que actualment presta el servei; de la
vinculació material en la successió d’empresa entre la prestació del servei de recollida de
residus voluminosos i la prestació del servei de transport de la Brigada Municipal i, per
últim, les conclusions.
Així mateix, l’informe també dóna compte que actualment el servei de transport a la
Brigada Municipal es presta a través d’un contracte administratiu de serveis formalitzat
amb el senyor Antoni Llobera Pons. En concret, l’esmentat contracte de serveis signat
amb el Sr. Llobera diferencia dues prestacions:
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1.
2.

Recollida i transport de voluminosos i de residus d’abocaments il·legals.
Recollida i transport de materials de la Brigada Municipal.

El servei objecte d’aquest expedient, segons consta en l’informe del secretari general, no
té la condició de servei públic en contraposició al servei de recollida de voluminosos, que
sí té naturalesa de servei púlbic.
Segon. L’encomana de gestió és un negoci jurídic pel qual l’ens local, l’ajuntament de
Vilassar de Dalt en aquest cas, encarrega a una entitat mercantil, en aquest cas VISERMA,
SLU, la gestió d’un servei propi, en aquest cas, el servei de transport i suport a la Brigada
Municipal a la societat VISERMA, SLU.
La normativa reguladora de l’encomana de gestió ve únicament prevista en l’article 4.1.n) i
24.6 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 13 de novembre.
Tercer. Els Estatuts de la societat municipal de capital íntegrament local Viserma, Serveis
i Manteniments SLU, estableixen al seu article 3er que l’objecte social consisteix, entre
d’altres, en la realització dels serveis de competència municipal susceptibles de ser
gestionats en forma de societat mercantil.
Així mateix, consta en l’expedient el certificat de l’acord adoptat per Junta General de
VISERMA, SLU en sessió extraordinària de data 22 de desembre de 2015 per la qual
s’aprova la modificació de l’article primer dels seus estatuts pel qual es reconeix a
VISERMA, SLU com a mitjà propi i servei tècnic de l’ajuntament de Vilassar de Dalt, a
efectes de l’aplicació de l’article 24.6 i 4.1.n) del Text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
Quart. Arran de la instrucció del procediment, segons mandat de l’esmentada provisió
d’alcaldia de 7 d’abril, s’ha emès el document anomenat “PLEC DE CONDICIONS
TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ DEL SERVEI
DE TRANSPORT I SUPORT A LA BRIGADA MUNICIPAL A LA SOCIETAT
VISERMA, SLU”, redactat per l’arquitecte tècnic municipal, el secretari i l’interventor de
l’ajuntament.
Consta també en l’expedient l’informe emès pel tècnic de VISERMA, SLU, i el de
l’interventor accidental que es donen per reproduïts.
Cinquè. És el ple municipal l’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord, en
compliment del que preveu l’article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de
règim local. En aquest mateix sentit es pronuncia l’article 52.2.g) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
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L’article 47 LBRL estableix els acords que han de ser aprovats pel Ple municipal amb un
quòrum qualificat de majoria absoluta. Dins dels supòsits previstos no és troba la
determinació de la forma de gestió dels serveis públics. Així doncs, l’acord quedarà
aprovat per majoria simple, essent el número de vots favorable superior al número de vots
desfavorables del nombre legal de membres electes del consistori.
Sisè. Per tot el que s’ha exposat, s’eleva al Ple una proposta de modificació del contracte
programa dels serveis gestionats per l’empresa municipal VISERMA, SLU consistent en
incorporar la prestació d’aquest servei com un nou annex amb referència “I/5-13 SUPORT
TRANSPORT BRIGADA” del seu contracte programa.
Així mateix, per efecte de l’encomana, caldrà procedir a la disposició de les despeses que
consten en la part dispositiva de la proposta.
Altres efectes d’aquesta encomana, en concret, la subrogació del personal i l’adquisició del
vehicle per a proveir al servei, així com la liquidació del “Contracte de serveis de recollida
i transport de determinats residus i altres serveis de transport amb l’ajuntament de Vilassar
de Dalt”, formalitzat amb el senyor Antoni Llobera Pons ja venen establerts en la proposta
d’acord per a l’encomana de la gestió del servei públic de recollida de voluminosos.
En conseqüència, no procedeix la reiteració dels efectes jurídics que es deriven d’aquell
acord en el benentès que s’aprovi pel Ple municipal.
Fonaments de dret

- Els articles 22.2.f), 47.1, 85, 85.bis i 85.ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del Règim Local (LRBRL)
- Els articles 95 i 97 el Text Refós de les disposicions legals Vigents en matèria de Règim
Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
- Els articles 4.1.n) i 24.6 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP)
- Els articles 158 i següents del Decret 179/1995, de 23 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS).
- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (LPCAP), i Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
(LRJSC).
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya. (LRJPACCat).
- L’article 44 de l’Estatut dels Treballadors.
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- L’article 9.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, en relació a la publicitat a donar en el Portal de la
Transparència sobre la forma de gestió de les funcions públiques municipals.

Proposta d’acord

Primer. Aprovar el “PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES DE
L’ENCOMANA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT I SUPORT A LA
BRIGADA MUNICIPAL A LA SOCIETAT VISERMA, SLU”, pel qual s’estableix el
règim jurídic, tècnic i econòmic de l’encomana de gestió esmentada.
Segon. Encomanar el servei de transport i suport a la Brigada Municipal a la societat
municipal VISERMA, SLU.
Aquesta encomana s’exercirà d’acord amb les clàusules establertes en el plec de
condicions tècniques i administratives aprovat en l’apartat anterior d’aquest acord.
S’estableix el proper 1 de maig de 2017 com a data d’inici de l’efectivitat de l’encomana.
Si aquest canvi no resultés possible en la data prevista, l’empresa concessionària haurà de
continuar prestant el servei fins que aquest canvi no es produeixi.
Tercer. Nomenar com a responsable administratiu del contracte d’encomana, i responsable
de la gestió ordinària del contracte a l’arquitecte tècnic municipal i, com a suplent en cas
d’absència, vacances o malaltia, al cap de l’Àrea de Territori d’aquest ajuntament.
Quart. Aprovar la modificació del “Contracte programa entre l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt i Viserma Serveis i Manteniments, SLU” consistent en afegir la prestació d’aquest
servei com un nou annex amb referència “I/5-13 SUPORT TRANSPORT BRIGADA”,
del contracte programa, i les clàusules establertes en el plec de condicions tècniques i
administratives aprovat en l’apartat primer de la part dispositiva d’aquest acord.
Cinquè. Autoritzar i disposar un import de 39.009,83 euros per a la despesa del servei de
transport i suport a la Brigada Municipal per a l’exercici 2017, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2017-07-15320-4490008 del vigent pressupost municipal.
Sisè. Notificar aquest acord al president de la mercantil VISERMA, SLU i emplaçar-lo a
dur a terme les actuacions necessàries per a la formalització i l’efectivitat de la modificació
operada en el “Contracte programa entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i Viserma
Serveis i Manteniments, SLU”.
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Setè. Facultar l’alcalde de l’ajuntament, tan àmpliament com en dret sigui possible, per tal
de dur a terme els actes d’execució que resultin oportuns per a la materialització efectiva
del que s’estableix en el present acord.
Vuitè. Notificar el present acord al senyor Antoni Llobera Pons, a l’arquitecte tècnic
municipal, al cap de l’Àrea de Territori, al cap de l’Àrea de Serveis Econòmics, al
Departament de Secretaria, i al Departament de Comunicació d’aquest ajuntament.
Novè. Publicar el present acord en el Portal de la Transparència de l’ajuntament, en
compliment del mandat establert en l’article 9.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.
A Vilassar de Dalt,
Vist-i-plau
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