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Segell

El Ple Municipal, d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 05 de febrer de 2020, 
ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent: 

3.- Aprovació de la gestió del servei públic de l'Oficina Municipal d'Habitatge per 
la societat municipal Prat Espais, SLU, any  2020 (exp. 269/20).

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia, Governança, Seguretat 
Ciutadana i Desenvolupament Econòmic del dia 29 de gener de 2020, amb el text 
següent:

“L’empresa municipal Prat Espais SLU, constituïda l’any 2005, té com a objecte social, 
dins de les activitats de prestació de serveis públics, article 2, lletra A, apartat f dels 
estatuts de la societat, l’establiment d’un punt d’atenció al ciutadà amb la finalitat 
d’informar, assessorar i ajudar a la tramitació de subvencions relacionades amb 
l’habitatge, concedides per les diferents administracions públiques, així com altres 
assessoraments, mediacions i informacions requerides pel ciutadà en qualsevol aspecte 
que tingui relació amb l’accés dels particulars a l’habitatge.
El Ple Municipal de 21/12/2005 va acordar que la gestió del servei públic de l'Oficina
municipal d'habitatge es dugués a terme per la societat municipal Prat Espais, SLU, 
encàrrec que s’ha anat prorrogant anualment.

Vist l'informe emès per Prat Espais i que consta a l'expedient.

S'acorda:

Primer.- Aprovar l’encomana de gestió a Prat Espais SLU, amb NIF B-63842439 la 
prestació del servei públic de l'oficina municipal d'habitatge per a l'any 2020 i aprovar
l’aportació de la quantitat de 466.320,00€ (no subjecte a IVA), per a la seva gestió. 
Aquesta quantitat s’abonarà mitjançant pagaments mensuals per imports iguals i anirà a 
càrrec de la partida pressupostària 012 1521 227991, prestació de serveis Oficina 
d’habitatge, centre de cost 502225 (política d’habitatge).
D'altra banda, abonar a Prat Espais, SLU l'import establert en els convenis vigents per 
cada gestió retribuïda prevista en aquests, pel mateix import que rebi l'Ajuntament.

Segon.- Comunicar el present acord al Consell d'Administració de la societat Prat Espais, 
SLU.”

Assumpte
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Persona interessada de l'expedient

Prat Espais SLU
Av. de l'Onze de Setembre 0082-0084
08820-El Prat de Llobregat
Barcelona
Tel.: 933705054
A.e: estela@pratespais.com
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La qual cosa us comunico perquè en prengueu coneixement i als efectes que corresponguin.

El Prat de Llobregat
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