Secretari General

CERTIFIC que el Ple de l’Ajuntament, en sessió Ordinària de dia 13 de juliol de 2020, -va
adoptar l’acord que -a reserva dels termes definitius que resultin de l'aprovació de l'acta
corresponent- a continuació es transcriu:

15/07/2020

NICOLAU CONTI FUSTER, secretari general de l’Ajuntament de Manacor (Illes Balears)
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NICOLAU CONTI FUSTER

CERTIFICAT D’ACORD DE PLE

«Proposta d’acord de la delegada especial d’Economia, Hisenda i Promoció per
autoritzar la condició de mitjà propi a l’Empresa de Serveis del Municipi de Manacor,
SA.

2. Actualment s’està tramitant una modificació dels vigents estatuts social de l’Empresa de
Serveis del Municipi de Manacor, SA (endavant, SAM), per tal d’adaptar-los a les exigències
que determina la LCSP, i on es contempla una ampliació del seu objecte social.
3. El gerent de la SAM, en data 19 de juny 2020, ha emès un informe en el que ha quedat
acreditat que aquesta compta amb els mitjans personals i materials apropiats per a la
realització dels encàrrecs que se li puguin conferir d’acord amb el projecte de modificació
dels estatuts i pel que fa a l’ampliació del seu objecte social.
4. El secretari general, en data 26 de juny de 2020, ha emès informe favorable sobre
l’adequació a la legalitat de l’acord d’autorització en projecte.
Fonaments de Dret:
- Article 32.2.d) i disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, (LCSP).
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2n. Comprovació per l’entitat pública de qui depengui l’ens que hagi de ser mitjà propi de què
compta amb els mitjans personals i materials apropiats per a la realització dels encàrrecs de
conformitat amb el seu objecte social.

16/07/2020

1r. Conformitat o autorització expressa del poder adjudicador respecte del que hagi de ser
mitjà propi.
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1. L’article 32.2.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (endavant, LCSP) estableix
que la condició de mitjà propi personificat de les entitats destinatàries dels encàrrecs que es
pretenguin dur a terme per part del poder adjudicador de qui depenguin s’haurà de reconèixer
en els seus estatuts, previ compliment del requisits següents:

MIQUEL OLIVER GOMILA

Antecedents

1. Conferir conformitat o autorització expressa de la condició de mitjà propi de l’Empresa de
Serveis del Municipi de Manacor, SA (SAM) respecte de l’Ajuntament de Manacor, en els
termes prevists a l’article 32.2 d) de la LCSP, una vegada constatada la comprovació del
compliment dels requisits necessaris segons l’informe emès al respecte pel seu gerent.

I, perquè consti i surti efectes, estenc aquest certificat d’ordre i amb el vistiplau del batle a
Manacor.
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Vist i plau
El batle,
Miquel Oliver Gomila
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Conclòs el debat, se sotmet a votació i la proposta s’aprova per desset vots a favor (MÉSEsquerra, Grup Municipal Socialista, Unides Podem, El PI Manacor i AIPC/SYS), cap vot en
contra i quatre abstencions (Partit Popular)».

MIQUEL OLIVER GOMILA

2n. Traslladar aquest acord a la presidenta del Consell d’Administració de la SAM, als efectes
oportuns»

Secretari General

Acords:

15/07/2020

Per tot això propòs al Ple de l’Ajuntament de Manacor que adopti els següents
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NICOLAU CONTI FUSTER

- Article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL).

