DECRET DE L'ALCALDIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Sessió de caràcter extraordinari amb urgència

1a. CONVOCATÒRIA:
2a. CONVOCATÒRIA:

8 de febrer de 2021
8 de febrer de 2021

A les 09:15 hores
A les 10:15 hores

Em plau convidar-vos a la Sessió que se us notifica a la capçalera d'aquest document segons
preveu l'article 8 del Reglament Orgànic Municipal.
En cas de no poder assistir-hi, li prego que manifesti mitjançant escrit, si s'escau, els motius que li
ho impedeixen.
Els assumptes a tractar són els que figuren a l'ordre del dia que tot seguit reproduïm:
ORDRE DEL DIA

1.- DONAR COMPTE DE LA CONCURRÈNCIA DE SITUACIÓ DE FORÇA MAJOR PER A LA
REALITZACIÓ DE LA SESSIÓ A DISTÀNCIA
2.- RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
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3.- 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)
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AA/PRP2021/84
Número de l’Expedient: 385/2021
APROVACIÓ DEL CANVI DE FORMA DE GESTIÓ I DE L’ESTABLIMENT DEL SERVEI DE 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)
1. El Ple del Consell Comarcal, en sessió 1/2000 de 12 d’abril, va aprovar definitivament la
Memòria del Servei de recollida selectiva, tractament i eliminació de RSU i gestió de la xarxa de
deixalleries. També va aprovar el Reglament comarcal del servei, posteriorment modificat
parcialment pel Reglament de l'ús de les deixalleries gestionades pel Consell, i el projecte
d’estatuts per la constitució d’una societat d’economia mixta, com a òrgan de gestió per aquest
servei.
2. L’ajuntament de Calafell en sessió de data 7 de març de 2000 va acordar delegar al Consell
Comarcal del Baix Penedès en l’àmbit del tractament i eliminació dels residus sòlids urbans, les
competències per a la gestió selectiva de les fraccions de residu sòlid urbà (mobles, voluminosos,
andròmines i altres), paper cartró, envasos lleugers, vidre i similars, i la utilització de la xarxa
comarcal de deixalleries, amb l’adhesió al Sistema integrat de gestió de residus d’envasos, i
col·laborarà en el manteniment de la xarxa comarcal de deixalleries segons criteris objectius de
repartiment.
3. L’11 de juny de 2001 es va inscriure en el Registre Mercantil de Tarragona l’Empresa Comarcal
de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL, empresa d’economia mixta constituïda pel
Consell Comarcal i per la societat mercantil Fomento de Construcciones y Contratas SA; aquesta
començà la seva activitat que manté fins l’actualitat.

- Modificació dels estatuts de la societat d'economia mixta “Empresa Comarcal de Serveis
Mediambientals del Baix Penedès, SL (en acrònim: EcoBP)”, que foren aprovats pel Ple del
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4. El punt 5 de l'acord de delegació dels ajuntaments a favor del Consell Comarcal estableix que
s'entén feta sense determinació temporal i la seva efectivitat, per a cada una de les fraccions de
residu municipal, entrarà en vigència en el moment en què el Consell Comarcal manifesti a
l'Ajuntament l'activació corresponent, en haver assolit el nivell tècnic i la infraestructura
necessària per a exercir-lo en les condicions legalment establerta. Aquest fet es dona en l’ acord
de Ple de la Corporació 4/2009, de 2 de desembre, es va aprovar l'activació del Servei de
Recollida Selectiva de la Fracció Orgànica i Resta dins dels servei ja existent de Recollida Selectiva
de Residus Sòlids Municipals amb l’aprovació dels punts següents per fer possible l’activació dels
serveis:
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Consell Comarcal en sessió 1/2000, de 12 d'abril i publicats al BOP de Tarragona núm. 121, de
26 de maig de 2000.
- Modificació del Reglament del servei de recollida de selectiva de residus urbans, que fou
aprovat pel Ple del Consell Comarcal en sessió 1/2000, de 12 d'abril i publicat al BOP de
Tarragona núm. 121, de 26 de maig de 2000.
- Modificació del Pla de Gestió Operativa de l“Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del
Baix Penedès, SL.
Dins els canvis introduïts són especialment rellevants la durada de la societat, atenent el que
disposa l’article 3 dels Estatuts modificats i tenint en compte que la escriptura de constitució de
la societat es va quedar inscrita el Registre Mercantil de Tarragona amb data 11 de juny de 2001,
aquesta finalitza l’11 de juny de 2021, vint anys després així com el patrimoni i fons propis que
es descriu a la memòria que s’inclou a l’expedient 385/2021.
6. El Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès va aprovar la modificació dels estatuts de la
societat d'economia mixta “Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL”,
pel Ple del Consell Comarcal en sessió 1/2010, de 12 d'abril i publicats al BOP de Tarragona núm.
121, de 26 de maig de 2010; així com la modificació del Reglament del servei de recollida de
selectiva de residus urbans, en sessió 1/2010, de 12 d'abril i publicat al BOP de Tarragona núm.
121, de 26 de maig de 2010; juntament amb la modificació del Pla de Gestió Operativa de
l“Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL, esdevenint aprovats
definitivament, i publicant-se al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 45 de 24 de
febrer de 2011.

8. Posteriorment es va aprovar i signar un annex al conveni d’activació. Diferència en els equips
assignats a la recollida de FORM i freqüència de buidatge de contenidors, de data 18 de juliol de
2012, i un segon annex al conveni d’activació. Centre de transferència de residus, de data 18 de
juliol de 2012.
9. El Ple del Consell Comarcal, en sessió 5/2012, de 5 de desembre, va acordar aprovar la
memòria anomenada “dimensionament dels serveis de recollida selectiva” i modificar
tecnològicament el servei, fet que va donar lloc a la signatura de un nou conveni en el 15 de
maig de l’any 2013, conveni únic que regula unitària els serveis que conformen la prestació
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7. Posteriorment l’Ajuntament de Calafell el dos de febrer de 2011 mitjançant conveni amb el
Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Empresa Comarcal de serveis mediambientals del Baix
Penedès SL signa el conveni descriptiu de les condicions tècniques i econòmiques en les quals es
prestaran els serveis de recollida selectiva de residus municipals de Calafell de la fracció orgànica i
resta , transport , eliminació i gestió del centre de transferència de residus ( conveni d’activació).
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comarcal del Servei de Gestió de Residus Sòlids Urbans per a tots els ajuntaments i amb els
mateixos criteris.
10. El 30 d’abril de 2015 s’aprova l’annex al conveni únic en què s’incorpora el cost d’adquisicó
de la parcel·la annexa a la planta de transferència per ampliació de la mateixa.
11. Per la seva banda, el Ple de l’Ajuntament de 7 de març de 2016 aprovà la MOCIÓ PER A
L'ESTUDI DE LA MUNICIPALITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS EXTERNALITZATS DE L'AJUNTAMENT
DE CALAFELL, la qual considerà que calia “apostar per dedicar esforços dels serveis tècnics del
consistori a analitzar l’actual funcionament de les empreses que presten serveis públics
municipals, a fi i efecte de detectar aquells casos en què la prestació directa del servei per part de
l’organisme públic esdevé més eficient i eficaç que no pas el manteniment de l’externalització en
un tercer”, i es va aprovar el següent acord: “Crear una Comissió d’Estudi formada per tècnics
municipals i per representants nomenats pels grups municipals, que analitzarà la possibilitat de
municipalitzar els serveis externalitzats, ja sigui directament des de l’Ajuntament, o bé, a través
d’altres figures empresarials públiques o cooperatives, quan la gestió municipal pugui reduir-ne
el cost i millorar la qualitat del servei.”
12. El 26 de juny de 2018 s’aprova annex al conveni per incrementar els ingressos que rep
l’ajuntament de Calafell de la resta d’ajuntaments per compensar les despeses assumides
directament per Calafell en l’ampliació de la planta.

14. El 21 de gener del 2021 el ple de l’ajuntament ratifica el Decret 446/2021del tinent
d’alcalde de l’Àrea d’Ecologia Urbana i Seguretat que inicia expedient de denúncia del termini
del conveni de delegació de competències entre l’Ajuntament de Calafell, el Consell Comarcal i
la societat de responsabilitat limitada, de capital social mixt, Empresa Comarcal de Serveis
Mediambientals del Baix Penedès, SL, per la recollida, transport, tractament i eliminació dels
residus municipals. En aquest acord també s’incoa la liquidació dels convenis i s’inicia el canvi de
forma de gestió del servei de recollida de residus municipals.
13. Consta a l’expedient la memòria justificativa, el projecte d’establiment i l’actual reglament
del servei.
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13. L’ l’article 3r dels estatuts de la societat determina que la durada d’aquesta és de vint anys a
partir de la seva inscripció en el Registre Mercantil, llevat d’un acord de pròrroga que es pugui
adoptar per les parts per mantenir la prestació d’aquest servei mínim obligatori, mentre no sigui
operatiu el model o models que l’hagin de substituir en els diferents municipis adherits al servei.
Per tant l’11 de juny de 2021 es donaria per finalitzada la relació societària entre el Consell
Comarcal del baix Penedès i l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA, i s’hauria de
procedir a la seva liquidació de la Sociedad ECOBP.
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14. Consta a l’expedient l’informe de Secretaria 5/2021 del que es desprèn que l’expedient
s’haurà de completar amb un nou Reglament o modificació dels vigents, que reguli la nova
configuració del servei. Mentrestant, almenys, s’accepta provisionalment que es faci constar
formalment en l’acord d’aprovació inicial que s’iniciïn els tràmits per a l’aprovació o modificació
dels esmentats Reglaments del Servei, tant municipal com comarcal.
15. Consta a l’expedient informe de control financer.

16. La Comissió d’estudi específica sobre els aspectes tècnics i econòmics de redimensionament
pel servei de neteja viària, recollida de residus i aigua i clavegueram del municipi amb data 4 de
febrer de 2021, amb els vots a favor dels regidors del PSC, UAM, PP, ECP-ECG, ERC,
SUMEM+JUNTS i el regidor no adscrit senyor Javier Alvarez Laperal i la abstenció del regidor de
Cs adopta els següents acord : Aprovació inicial 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).

Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, articles 21 i 22 en relació als
art. 25 i 26; i 85.
2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprovà el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local, articles 243 a 257.

4. Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, ROAS.
articles 199 a 210.
5. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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3. Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local de Catalunya, arts. 52, 53; i 97
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7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del regim jurídic de les administracions públiques.
Vistes les delegacions que em són conferides per Decret d’alcaldia 3233 de 19 de juny de
delegacions de competències en els tinents d’alcalde proposo:
Proposta de resolució:
Primer. APROVAR INICIALMENT el canvi de forma de gestió i l’establiment del servei de la
recollida residus municipals, del sistema de gestió indirecta per delegació entre els ens
administratius del Consell Comarcal del baix Penedès i l’Ajuntament de Calafell, i gestionat per la
societat mixta de l’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès S.L., a un
sistema de gestió directa, per mitjà de medi propi personificat de la pròpia administració
competent del servei, com a entitat instrumental.
Segon. Declarar la URGENT TRAMITACIÓ DEL PRESENT EXPEDIENT, atès que el termini de
finalització de la delegació per denuncia del conveni signat el 2013 es de 15 de març , reduint a
la meitat tots els seus terminis.
Tercer. Que per part de totes les Àrees i departament de l’ajuntament de Calafell, que hi puguin
restar implicades, ES REALITZIN els tràmits, INFORMES, i quan administrativament correspongui a
efectes de poder resoldre el més procedent en interès públic i compliment de la legalitat.
Quart. REQUERIR informe del Secretari als efectes de que determini el procediment a seguir, així
com a la Intervenció als efectes de control intern i fiscalització de l’expedient.
Cinquè. ELABORAR un nou Reglament o modificar els vigents, que reguli la nova configuració
del servei

Setè. SOTMETRE el present acord a informació pública.
Vuitè. NOTIFICAR a les àrees afectades.
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Sisè. INCORPORAR ELS ANTECEDENTS a l’expedient i exposar-ho al públic pel termini de 15 dies,
per tal que qualsevol interessat en pugui consultar els eu contingut i presentar les al·legacions
que cregui convenients, que seran resoltes pel ple municipal en acabar el mateix.

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

1799a65826164cb2891d6e5bb5f03f24001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Altres -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

