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Segell

El Ple Municipal, d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 17 de desembre de 
2014, ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent: 

3.- Gestió del servei públic de l'Oficina municipal d'Habitatge per la societat 
municipal Prat Espais, SLU, any 2015 (exp. 16619/14).

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Alcaldia, Serveis Centrals i Economia del 
dia 10 de desembre de 2014, amb el text següent:

“Atès que en data 13/04/2005 el Ple Municipal va aprovar la creació de la societat 
mercantil de responsabilitat limitada amb capital íntegrament municipal Prat Espais, SLU.

Atès que el Ple Municipal de 21/12/2005 va acordar que la gestió del servei públic de 
l'Oficina municipal d'habitatge es portés a terme per la societat municipal Prat Espais, 
SLU.

Atès que el foment de l'habitatge, constitueix, entre d'altres, objecte social de l'empresa i 
que Prat espais, SLU pot desenvolupar les activitats que s'indiquen en els apartats d), e), 
f) i g) dels estatuts de la societat aprovat pel mateix Ple.

Vist que des de la seva constitució, la societat municipal presta els serveis en matèria 
d'habitatge i col·labora amb altres administració per desenvolupar actuacions concretes 
en el foment de l'habitatge.

Vist l'informe emès pel cap de l'Oficina Local d'Habitatge i que consta a l'expedient.

Atès l'article 8.2 de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. 

S'acorda:

Primer.- Abonar a Prat Espais, SLU, amb NIF B-63842439, la quantitat de 309.017,35€ 
IVA exclòs (373.911,00 IVA inclòs), en concepte de prestació del servei públic de l'oficina 
municipal d'habitatge per a l'any 2015, que es distribuirà mitjançant pagaments 
mensuals per imports iguals. Aquesta quantitat anirà a càrrec de la partida 
pressupostària 08 152 227991, centre de cost 4.01.03.04.

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.
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F_SALIDA



| Pl. de la Vila, 1, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G

2/2

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

La qual cosa us comunico perquè en prengueu coneixement i als efectes que corresponguin.

El Prat de Llobregat
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