DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
APROVACIÓ INICIAL DE 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

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.
4. El 21 de juny de 2018, el decret d’Alcaldia núm. 2876 va resoldre 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 i requerir a la Secretària General per
emetés informe jurídic sobre el procediment a seguir per efectuar aquesta modificació.
5. El 21 de juny de 2018, la Secretaria general ha informat sobre el procediment a seguir per
efectuar aquesta modificació d’Estatuts societaris.
Fonaments de dret
1. L'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), en
la redacció establerta per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l'Administració Local (LRSAL), estableix quines són les competències pròpies del municipi

Alexandre Pallarès Cervilla
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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.
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per poder dur a terme la prestació dels diversos serveis públics que la normativa li reconeix.
2. Un cop reconeguda la possibilitat que el municipi presti un servei, s'ha d'escollir quina via s’ha
d'emprar per a la seva prestació.
L'article 85 LRBRL regula les fórmules de gestió dels serveis públics, sent una d’elles, la gestió
directa a través d’una societat mercantil local, el capital social de la qual sigui de titularitat
pública.
3. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS) desenvolupa les previsions contingudes en el TRLMC.
4. La modificació dels estatuts s’ha de tramitar seguint el mateix procediment que la seva
aprovació, i que es troba regulat a l’article 201 ROAS (article 212.5 ROAS).

b) L’acord de modificació dels estatuts s’han de sotmetre a informació pública per un
termini mínim de trenta dies per a l’examen i la presentació d’al·legacions i suggeriments.
c) El ple ha de resoldre les al·legacions formulades i, si s’escau, procedir a l’aprovació
definitiva en el termini de tres mesos a comptar des de l’acord d’aprovació inicial.
d) El text de la modificació dels estatuts s’ha de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de
la província i inserir una referència d’aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
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a) Correspon al ple de la corporació l’aprovació inicial.

e) S’haurà de comunicar a la Generalitat de Catalunya l’aprovació definitiva de la
modificació dels estatuts de la societat.
Resolució
És per això que resolc:

“21.- La gestió del servei d’escoles bressols.”
2. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública durant el període de 30 dies, comptador
des de l’endemà hàbil a la data de la darrera publicació del corresponent anunci al BOPT i al
DOGC, durant el qual es podran formular les al·legacions o reclamacions que es consideri
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1. Aprovar inicialment la modificació de l’article 2 dels Estatuts de CEMSSA, incorporant un punt
21, a l’apartat 1, el qual quedaria redactat de la manera següent:
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adients. Si no se’n formula cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament de forma tàcita,
sense cap més tràmit.
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3. Ratificar aquest acord pel Ple de la Corporació.
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