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RAFAEL FERNÁNDEZ FERRÁNDIZ, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE SANT
ANDREU DE LA BARCA (BAIX LLOBREGAT)
CERTIFICO, Que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme
el dia 24 de febrer de 2009, adoptà entre d'altres, l'acord
següent:

4. REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
4.01. ENCARREGAR A L’EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ, SL LA
COMERCIALITZACIÓ DELS ESTANDS, LA DIFUCIÓ I PUBLICITAT DE LA 22a
MOSTRA COMERCIAL I INDUSTRIAL DE SANT ANDREU DE LA BARCA, QUE
TINDRÀ LLOC ELS PROPERS DIES 22, 23 I 24 DE MAIG DE 2009
Vista la proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica de data
20 de febrer de 2009.
Vist l’informe emès en data 20 de febrer de 2009 pel coordinador
de Promoció Econòmica, en el qual posa de manifest el següent:
“... 1.- Amb motiu de la 22a Mostra Comercial i Industrial de
Sant Andreu de la Barca, esdeveniment que se celebra anualment
en aquest municipi, a més de les infraestructures, es fa
necessari contractar els serveis consistents en la realització
de les funcions de comercialització dels estands, difusió i
publicitat de la 22a Mostra Comercial i Industrial de Sant
Andreu de la Barca.
2.- L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca no disposa de
recursos propis, materials i humans, per a portar a terme
l’objecte
d’aquest
esdeveniment
social.
L’abast
i
característiques d’aquest servei evidencien la necessitat de
realitzar la contractació d’una empresa externa...”
D’aquesta manera, cal iniciar les gestions oportunes per poder
oferir als ciutadans del municipi la celebració de 22a Mostra
Comercial i Industrial de Sant Andreu de la Barca.
Donat que el Ple de corporació en sessió de data 30 de setembre
de 2004, va aprovar definitivament la constitució de la societat
mercantil SAB-URBÀ, SL així com els seus Estatuts.
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Vist que mitjançant acord adoptat per la Junta General de
l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL en data 26 de juny de 2008 es
va aprovar la modificació dels articles 2 i 3, fixant-se i
ampliant-se el seu objecte social, constituint una de les seves
finalitats:
“Vuitè.- La prestació per compte propi o aliena sota qualsevol
de les formes admeses en dret de tot tipus de serveis
relacionats
amb
l’organització,
direcció,
producció
i
administració
d’esdeveniments,
ja
siguin
exposicions,
congressos, fires, esportius, i qualsevol altre esdeveniment de
naturalesa similar, incloent la realització d’instal·lacions
necessàries per a la consecució o perfeccionament d’aquestes
activitats”.
Atès que l’empresa municipal pot realitzar les tasques pròpies
de la comercialització de la 22a Mostra Comercial i Industrial
de Sant Andreu de la Barca que tindrà lloc els propers dies 22,
23 i 24 de maig i que consistiran, entre d’altres en:
-

Comercialització i lloguer dels estands de la Mostra
Pancartes als carrers del municipi
Pancartes a l’escenari
Subministrament i instal·lació de 300 banderoles
Cartelleria i distribució.
Publicitat i catàleg de la Mostra
Diari de la Mostra
Vídeo
Tub inflable
Bosses propaganda
Credencials
Caseta-vestidor
Aire condicionat i generadors per a la 22a Mostra i pel
Dinar de la Gent Gran
Elements de suport gràfic a l’Estand Municipal
Altres elements publicitaris

L’encàrrec de gestió està regulat a l’article 15 de la Llei
30/1992, de règim de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. D’acord amb el mateix, es pot
encomanar la realització d’activitats de caràcter material,
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius
o de les Entitats de dret públic a altres òrgans o Entitats de
la mateixa o diferent Administració, per raons d’eficàcia o quan
no
es
disposi
dels
mitjans
tècnics
idonis
pel
seu
desenvolupament, L’encàrrec no suposa en cap cas cessió de
titularitat de la competència ni dels seus elements substantius,
sinó solament de la gestió encomanada.
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L’encàrrec de gestió entre òrgans administratius o Entitats de
dret públic pertanyents a la mateixa Administració haurà de
formalitzar-se en els termes que estableixi la seva normativa
pròpia i, en el seu defecte, per acord exprés dels òrgans o
Entitats intervinents.
Per tot això, per unanimitat s’acorda:
Primer.- Encarregar a l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL la
comercialització dels estands, la difusió i publicitat de la 22a
Mostra Comercial i Industrial de Sant Andreu de la Barca, que
tindrà lloc els propers dies 22, 23 i 24 de maig de 2009, que
consistirà en les tasques relacionades a la part expositiva de
la present proposta. El finançament d’aquest encàrrec provindrà
de la recaptació dels ingressos per la comercialització dels
estands.
Segon.- Notificar la present resolució a la societat mercantil
SAB-URBÀ, SL a l’objecte de que es porti a terme el present
encàrrec.
I, perquè així consti, i tingui els efectes adients, d’ordre i
amb el vistiplau del Sr. alcalde, lliuro aquesta certificació.
Sant Andreu de la Barca, 4 de març de 2009
Vist i plau
L’alcalde

M. Enric LLORCA i IBÁÑEZ
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