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Senyor/a, 
 
Amb el present escrit us trasllado la Resolució d’Alcaldia 3708/2020 dictada en data 19 de 
novembre de 2020, essent del següent tenor literal:  

“Formalització de l’Ajuntament a favor de PROMUSA de l’encàrrec consistent en el 
manteniment i gestió del dipòsit municipal de vehicles 
 
En virtut del Decret 70/2008 d’1 d’abril, la Generalitat de Catalunya va encarregar a TABASA la 
construcció, conservació i explotació d’aparcaments d’enllaç a diverses estacions de la línia del 
Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), així com la construcció de la nova 
estació de FGC-Volpelleres. 
 
El 6 de juliol de 2011 es va formalitzar un conveni entre TABASA i l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès per a l’ús funcional i equivalent a 60 places d’aparcament per al dipòsit municipal de 
vehicles. En el pacte tercer del mencionat conveni es va determinar que com a contraprestació 
econòmica l’Ajuntament es comprometia a ingressar mensualment la quantitat de 5.400€ més 
IVA. 
 
D’acord amb el Decret 65/2012 de la Generalitat de Catalunya, de 12 de juny, a l’article 1 es 
deixava sense efecte l’encàrrec de gestió a TABASA, mentre que a l’article 3.2 s’encarregava a 
l’empresa pública FGC la gestió i explotació de l’aparcament d’enllaç de l’estació de Volpelleres 
a Sant Cugat del Vallès. 
 
L’1 d’octubre de 2013 es va signar l’acta d’adscripció i lliurament de l’aparcament d’enllaç de 
Volpalleres, segons la qual TABASA va traspassar a FGC la gestió i explotació de l’esmentat 
aparcament.   
 
El 24 d’abril de 2015, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès i SPM Promocions municipals de Sant Cugat del Vallès , SA (PROMUSA), van 
signar un conveni de col·laboració, per mitjà del qual FGC cedia gratuïtament a favor de 
l’Ajuntament la totalitat de l’aparcament d’enllaç a l’estació de Volpelleres, on es troben les 96 
places d’aparcament dedicades a dipòsit municipal de vehicles.  
 
El 2 de juny de 2015, FGC va lliurar  la possessió de les instal·lacions de l’aparcament d’enllaç 
a l’estació de Volpelleres a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i a PROMUSA, la qual 
continua amb la seva explotació, essent la responsable de donar el servei de dipòsit municipal 
de vehicles en les mateixes condicions que FGC a partir del 31 de maig de 2015. 
 
El Ple municipal en sessió celebrada el 16 d’abril de 2018 va ratificar l’acord adoptat per la 
Junta General de PROMUSA celebrada el 9 d’abril de 2018 segons el qual es va aprovar el Pla 
d’Acció PROMUSA 2030, dins del qual es troben les previsions per aquest encàrrec de gestió.  



       

 

La Junta General de PROMUSA de 7 de maig de 2019 va aprovar la seva actualització amb la 
redacció del document anomenat “Execució del Pla d’Acció PROMUSA 2030 a 31 de desembre 
de 2018”. 
 
El cost de gestió i explotació del servei del dipòsit municipal, així com el nombre de places 
destinades al mateix, ha anat variant amb el transcurs dels anys. A continuació es detalla 
l’evolució des de l’any 2011: 
 

Conveni 06/07/2011 

Òrgan aprovació Concepte Període 
núm. 

places 
Import 

JGL 09/05/2011 Aprovació cessió d'ús 01/04/2011 - 14/02/2012 60 76.464,00 

JGL 12/03/2012 1a pròrroga 14/02/2012 - 14/02/2013 60 71.890,55 

     

JGL 02/04/2013 2a pròrroga 14/02/2013 - 14/02/2014 60 80.472,74 

Decret 405/2014 3a pròrroga 14/02/2014 - 14/08/2014 96 46.500,01 

JGL 08/04/2014 4a pròrroga 15/08/2014 - 31/12/2014 96 34.896,79 

JGL 04/11/2014 5a pròrroga 01/01/2015 - 31/12/2015 96 100.000,00 

Decret 1714/2015 Nou conveni a partir 01/06/2015 
  

-58.333,31 

     Conveni 24/04/2015 

Òrgan aprovació Concepte Període 
núm. 

places 
Import 

Decret 1714/2015 Lloguer instal·lacions 01/06/2015 - 31/12/2015 96 58.333,31 

JGL 25/07/2017 Lloguer instal·lacions 01/01/2016 - 31/12/2016 96 100.000,00 

JGL 05/12/2017 Lloguer instal·lacions 01/01/2017 - 31/12/2017 96 100.000,00 

JGL 06/02/2018 Lloguer instal·lacions 01/01/2018 - 31/12/2018 96 100.000,00 

Decret 3908/2019 Encàrrec del servei 01/01/2019 - 31/12/2019 89 100.000,00 

Decret 1423/2020 Encàrrec del servei (liquidació) 01/01/2019 - 31/12/2019 89 39.409,75 

 
 
El 30 de juliol de 2019, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 3908/2019 i d’acord amb el que 
recull a l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (LCSP) 
es va aprovar fer un encàrrec de gestió a PROMUSA, com a mitjà propi personificat de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,  per a realitzar les tasques de gestió i manteniment de la 
instal·lació destinada a dipòsit municipal de vehicles, així com el pagament del cost del servei a 
la societat PROMUSA per import de 100.000 euros. amb càrrec al pressupost del 2019. 
 
Aquest encàrrec no contemplava la liquidació anual de l’encàrrec de gestió sinó que 
independentment de la despesa suportada per PROMUSA la quantia econòmica que aportaria 
l’Ajuntament per a la realització del servei seria de 100.000 euros, ni tampoc la temporalitat de 
l’encàrrec. 
 
El 30 d’abril de 2020 mitjançant el Decret 1423/2020 es va aprovar la liquidació definitiva 
d’aquest encàrrec de gestió per import de 139.409,75 €. 
 
L’article 32 de la LCSP regula  els encàrrecs  dels poders adjudicadors a mitjans propis 
personalitzats i estableix, en l’apartat 2.a), l’obligatorietat de l’òrgan que ha efectuat l’encàrrec 
de compensar econòmicament al mitjà propi que presta el servei en referència a unes tarifes 
prèviament aprovades per l’entitat pública de que depengui el mitjà propi personificat en l’import 
equivalent al cost efectiu que hagi de suportar el mitjà propi per les subcontractacions que hagi 
de fer amb empresaris particulars en els casos en que aquest cost sigui inferior al resultant 
d’aplicar les tarifes a les activitats subcontractades. En tot cas l’import de les prestacions 
parcials que el mitjà propi pugui contractar amb terceres persones no podrà excedir del 50% de 
la quantia de l’encàrrec. 



       

 

L’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix a 
l’Alcalde/ssa el desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat. 
L’article 185.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que correspondrà al/la President/a de la 
Corporació el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromisos de 
despesa legalment adquirits. 
 
Per Decret d’Alcaldia número DEC/3521/2019, de 4 de juliol, l’Alcaldessa va delegar a favor del 
Tinent d’Alcalde de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transport. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
Primer.- MODIFICAR l’encàrrec a mitjà propi personificat efectuat a la societat mercantil de 
capital íntegrament municipal i SPM Promocions municipals de Sant Cugat del Vallès , SA 
(PROMUSA)  per la gestió  manteniment del dipòsit municipal de vehicles, efectuat mitjançant 
Decret d’alcaldia núm. 3908/2019 de 30.7.2019, en els seus punts 1 i 2, en els següents 
termes: 
 

a) Establir la durada màxima de l’encàrrec de gestió en 2 anys prorrogables per a un 
 màxim de 5 anys inclòs el període inicial. 
 

b) Establir una despesa estimada per l’Ajuntament de 100.000,00 per any que es 
 revisarà anualment. 

 
c) Establir que durant l’exercici pressupostari l’Ajuntament efectuarà aportacions 

 mensuals a compte, prèvia presentació de la factura corresponent, per un total 
 equivalent al 90% de la previsió del cost que hagi de suportar PROMUSA i es 
 diferirà la liquidació definitiva al primer trimestre de l’exercici següent prèvia 
 presentació de l’auditoria corresponent a aquesta activitat en que s’acrediti l’import 
 subcontractat a terceres persones i el percentatge de les dites contractacions 
 respecte al cost total de l’encàrrec. 

 
d) Sotmetre, en termes que siguin procedents, l’encàrrec de gestió a la LCSP. 

 
Segon.- DISPOSAR que l’encàrrec a mitjà propi personalitzat per a la prestació del servei  de 
gestió i manteniment de la instal·lació destinada a dipòsit municipal de vehicles efectuat per 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a l’empresa municipal PROMUSA es portarà a terme  en 
els termes  que consta al Decret d’alcaldia núm. 3908/2019 de 30.7.2019. 
 
Tercer.- FORMALITZAR l’encàrrec en document que serà publicat a la plataforma de 
contractació corresponent i al perfil del contractant. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a la societat PROMUSA, de conformitat amb el que 
estableixen els articles 40 a 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.“ 
Contra aquest acte, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter 
potestatiu, recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació o, si escau, publicació. 

 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra 
aquest acte, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats 
Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació o, si escau, publicació, 
d’acord amb el que preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició 



       

 

sense que s’hagi notificat o, si escau, publicat la seva resolució–  el termini per a la interposició 
del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en 
què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
Tanmateix, podeu interposar qualsevol recurs previst a la legislació vigent que considereu 
procedent, d’acord amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC). 
 
 
Us en dono trasllat pel vostre coneixement i efectes oportuns.- 
F_FIRMA_16 
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