EDICTE AJUNTAMENT DE CALAFELL
Assumpte: aprovació del canvi de forma de gestió i de l’establiment del Servei de Recollida
de Residus Municipals mitjançant prestació directa amb contracte programa entre
l'ajuntament de calafell i la societat calafell Empresa municipal de serveis, sa (Cemssa).
En sessió de caràcter extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament de Calafell, celebrada
el dia 8 de febrer de 2021 s’ha aprovat inicialment la proposta de canvi de forma de
gestió i l’establiment del servei de la recollida residus municipals, de sistema de gestió
indirecta per delegació entre els ens administratius del Consell Comarcal del Baix Penedès
al propi Consell Comarcal i gestionat per la societat d'economia mixta Empresa Comarcal
de Serveis Mediambientals del Baix Penedès S.L.EcoBP, a un sistema de gestió directa, per
mitjà de medi propi personificat de la pròpia administració competent del servei, com a
entitat instrumental CEMSSA.
Se sotmet a informació pública, d'acord amb el que disposa l’article per prescripció de
l'art. 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, i al tauler d'edictes d'aquest Ajuntament, a efectes que pels
particulars i entitats, puguin formular les observacions que estimin pertinents i d’acord
amb l’article 160 del ROAS.
El mateix acord declara la urgència de l’expedient amb reducció de terminis a la meitat,
Per tant el temps d’exposició pública d’aquest acord serà de 15 dies hàbils des de la data
de l’anunci de publicació.
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A tal efecte, queda a disposició dels interessats l'expedient administratiu tramitat per tal
que pugui ser examinat a l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat, situada al carrer Sant Pere
29-31, durant el període d'informació pública, en horari d'atenció al públic, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores i a través de cita prèvia.
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