EDICTE AJUNTAMENT DE CALAFELL
APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTABLIMENT DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
DEL MUNICIPI DE CALAFELL MITJANÇANT PRESTACIÓ DIRECTA AMB CONTRACTEPROGRAMA ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL I LA SOCIETAT CALAFELL EMPRESA
MUNICIPAL DE SERVEIS, SA (CEMSSA). EXPEDIENT 11792/2020.
En data 21 de gener de 2021 ha esdevingut definitivament aprovat pel Ple de la
Corporació l’establiment de la gestió del Servei de neteja viària del municipi de Calafell
mitjançant prestació directa amb contracte programa entre l'ajuntament de Calafell i la
societat Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA (CEMSSA), en tan que medi propi
personificat, amb el contingut econòmic de 2.350.533,12 € que pels quatre anys (caràcter
plurianual) suposa un import de 9.402.132,48 € pels treballs corresponents als serveis de
neteja viària descrits segons el Projecte d’Establiment del Servei que forma part de la
memòria pel canvi de gestió per part de la Calafell Empresa Municipals de Serveis, SA, per
una durada que anirà des del dia 1 de febrer de 2021 fins el 29 de gener del 2025,
prorrogable, previ acord de l’òrgan municipal competent, per un termini d’igual temps.
Les condicions de la prestació del servei es descriuen en el document en que consten els
apartats d’objecte, naturalesa, característiques generals del servei, àmbit d'aplicació,
funcions bàsiques de CEMSSA, drets de l'Ajuntament de Calafell, obligacions de
l’Ajuntament de Calafell, obligacions derivades de l'encàrrec de gestió, Comissió de
seguiment i control, renúncia i desistiment de l'encomana, interpretació i jurisdicció, i
actualització de preus. Es nomena com a responsable administratiu de l’encomana, i
responsable de la gestió ordinària a la tècnica de Medi Ambient i Serveis Urbans municipal
i, com a suplent al cap de l’Àrea de Territori Mobilitat i Transports d’aquest Ajuntament.
Es disposa que els treballadors de l’actual concessionari del servei es subroguin com a
treballadors de CEMSSA, en compliment del que ve establert en l’article 49 i següents del
Conveni Col·lectiu del Sector de saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida,
tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado, la que
serà efectiva a partir del dia 1 de febrer d’enguany, i en haver formalitzat l’extinció del
contracte amb URBASER.

El secretari
Alexandre Pallarès Cervilla
Calafell, 26 de gener de 2021
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També, es delega a la Junta de Govern la competència per acordar qualsevol modificació
del servei que no superi el 20% en base als preus unitaris que consten, i s’acorda notificar
els acords als interessats. L’acord disposa de l’expedient administratiu associat núm.
11792/2020.
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