ANUNCI

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calafell en sessió ordinària celebrada el 12
de novembre de 2020, per unanimitat aprovà la modificació inicial dels Estatuts de
l’empresa CEMSSA (Calafell Empresa Municipal de Serveis SA):

1.
Reconèixer a Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA (CEMSSA) com a mitjà
propi personificat de l’Ajuntament de Calafell, en els termes de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, i en conseqüència modificar l’article 2.2 dels
seus Estatuts, que quedaria redactat com consta a continuació:

“2.2. La societat té la condició de mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Calafell,
a l’empara del que disposa l’article 32.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Público (LCSP).
En tant que mitjà propi, la societat està obligada a executar les prestacions que
unilateralment li encarregui la Corporació municipal, sempre que es tracti d’activitats
previstes en el seu objecte social.
Els encàrrecs que faci l’Ajuntament de Calafell a la societat no tindran la consideració
jurídica de contracte i hauran de complir les previsions de la LCSP per als encàrrecs.
La societat podrà subcontractar dins els límits i amb el compliment dels requisits que
estableixi la normativa vigent. La subcontractació requerirà la prèvia autorització de
l’òrgan municipal que acordi l’encàrrec i no meritarà a favor de la societat cap tarifa o
preu en concepte de despeses de tramitació i gestió.
El pagament de la retribució a la societat es farà en la forma establerta en l’encàrrec i
aplicant a les unitats executades les tarifes que el propi encàrrec estableixi.

Les relacions entre la societat i l’Ajuntament de Calafell derivades dels encàrrecs són de
caràcter instrumental, intern, dependent i subordinat i, per tant, no tenen naturalesa
contractual.
La societat no podrà participar en els procediments per a l’adjudicació de contractes
convocats per l’Ajuntament de Calafell. No obstant, quan no concorri cap licitador,
podrà encarregar-se-li l’execució de la prestació objecte d’aquelles licitacions públiques.
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En finalitzar l’encàrrec es practicarà la seva liquidació quan s’hagin previst a la valoració
eventuals desviacions o imprevistos, o s’hagi procedit a la subcontractació,
determinant-se el saldo resultant, que podrà ser a favor o en contra de la societat.
Aquesta liquidació haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que va acordar l’encàrrec.
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Les prestacions que la societat realitzi en virtut dels encàrrecs són independents i
compatibles amb les prestacions integrades dins el servei públic que gestiona.
Per ser mitjà propi de l’Ajuntament de Calafell és necessari que més del 80 % de les
activitats de CEMSSA es portin a terme en l’exercici de comeses confiades per
l’Ajuntament de Calafell. El compliment d’aquest requisit haurà de quedar reflectit a la
memòria integrant dels Comptes Anuals de CEMSSA i ser objecte de verificació per
l’auditor de comptes en la realització de l’auditoria de dits comptes anuals.”
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 a la seu electrònica, al BOPT, al DOGC i a un diari de major circulació, durant el
qual es podran formular les al·legacions o reclamacions que es consideri adients. Si no se’n
formula cap, l’acord esdevindrà aprovat definitivament de forma tàcita, sense cap més
tràmit.
3.
Donar trasllat d’aquest acord a la Societat municipal, comunicar als registres
públics i organismes corresponents i efectuar les adaptacions que s’escaiguin a la
Plataforma Pública de Contractació administrativa.
4.

Ratificar aquest acord pel Ple de la Corporació.
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El secretari
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