DECRET D'ALCALDIA

Identificació de l’expedient
EXPEDIENT 2018/5984. INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE
LA SOCIETAT MUNICIPAL CEMSSA

Fets

2. El 30 de maig de 2018, el decret d’Alcaldia núm. 2443 va acordar incoar expedient per a
modificar la forma de gestió del servei de llars d’infants del municipi de Calafell, per tal de
passar d’una gestió indirecta a una gestió directa, per part de la pròpia Corporació o per part
del seu ens instrumental, CEMSSA.

Ramon Ferré i Solé
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1. El 24 d’abril de 2008, el Ple de l’Ajuntament de Calafell va aprovar definitivament la memòria
i els estatuts d’una societat municipal de serveis a Calafell, Calafell Empresa Municipal de
Serveis, SA (CEMSSA), amb l’objectiu de dotar l’Ajuntament de Calafell d’un ens instrumental
de gestió que fos àgil i eficient per gestionar un cert nombre de serveis municipals, amb un
tarannà més proper al ciutadà i compaginant l’eficiència del món de l’empresa i l’eficàcia
administrativa per garantir una resposta més ràpida i una millor adaptabilitat a les exigències
dels processos estacionals de la població de Calafell.

3. Fruit d’aquest acord, s’ha constatat que en l’article 2 dels vigents Estatuts de la societat
municipal, CEMSSA, no consta com un dels seus objectes socials, la gestió del servei d’escoles
bressols. És per això que es considera necessari procedir a modificar els estatuts per
incorporar-ho.
Fonaments de dret

2. Els articles 188 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) regulen les formes de gestió dels serveis
públics locals.

Alexandre Pallarès Cervilla
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1. L’article 85.2.A.d de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
(LRBRL) i l’article 249.2.c del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), sobre la gestió directa de
serveis públics a través d’una societat mercantil local, amb capital social íntegrament públic.
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Resolució
És per això que resolc,
1. Incoar expedient per a la modificació dels Estatuts de la societat municipal CEMSSA, per tal
d’incorporar en el seu objecte social, la gestió del servei d’escoles bressols.
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Ramon Ferré i Solé
Alexandre Pallarès Cervilla
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2. Requerir a la Secretària General per emeti informe jurídic sobre el procediment a seguir per
efectuar aquesta modificació.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

a5e7535171b44978ba92ff635f4b7da9001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2018/2786 - Data Resolució: 21/06/2018

