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1. Objectius 
 
La creació d’una empresa municipal de serveis té com objectiu dotar 
l’Ajuntament de Calafell d’un ens instrumental de gestió  que sigui 
àgil i eficient per gestionar un cert nombre de serveis municipals,  
amb un tarannà més proper al ciutadà i al mon de l’empresa. 
 
El seu àmbit territorial és, prioritàriament, el terme municipal de 
Calafell però no s’ha de limitar al municipi, de manera que es poden 
realitzar economies d’escala realitzant prestació de certs serveis a 
municipis propers que no disposin de mitjans adequats o que no 
siguin prou eficients. 
 
L’abast del tipus de servei inclou serveis públics de titularitat 
municipal i recepció obligatòria però no es limita a aquest tipus de 
servei, ans al contrari, s’ha d’estendre a un bon nombre de serveis 
gestionats en concurrència amb el sector privat, permetent a 
l’empresa generar un volum important d’ingressos de dret privat o  
de mercat (segons la definició de  la Llei  Hisendes Locals). Aquest 
aspecte no és trivial en absolut; és més, és una de les claus de volta 
del projecte. L’empresa municipal, com a empresa amb el 100% de 
capital municipal, està sotmesa a la totalitat de llei de Contractes de 
l’Administració Pública excepte en el cas de que es financi-hi 
majoritàriament (més del 50%) amb ingressos de dret privat, cas en 
el qual no està sotmesa a certs requeriments restrictius de la llei, 
oferint-li un cert avantatge d’agilitat en la gestió. 
 
Un altre element que influeix decisivament en l’agilitat de la gestió és 
el fet de que la intervenció dels comptes, tant d’ingrés com de 
despesa s’efectua “a posteriori” i el pressupost és orientatiu i no 
limitatiu. Això, afegit a que els òrgans de gestió són més reduïts que 
els municipals i a les figures del Conseller-Delegat i el gerent, són 
elements que permeten una gestió més acurada i àgil de tots els 
aspectes importants. 
 
 
2. Legislació aplicable 
 
L’empresa municipal està sotmesa, en tant que empresa, a la 
mateixa legislació mercantil que qualsevol empresa, en particular a 
l’IVA i a l’Impost de societats, tot i que amb bonificació del 99% de la 
quota en aquest darrer cas. 
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El Pla de comptabilitat estarà adaptat  a la comptabilitat pública i els 
seus comptes s’han de consolidar amb el pressupost municipal que 
serà aprovat pel Plenari i amb els comptes generals. Tanmateix, el 
pressupost de l’empresa serà formulat pel Consell d’Administració. 
 
 
3. Estatuts  
 
S’han previst uns estatuts amb un objecte social ampli per tal de 
poder encabir totes aquelles actuacions que es cregui convenient 
sense necessitat d’efectuar posterior modificacions estatutàries. 
 
Es dóna el redactat de la proposta en l’annex I. 
 
Per fer un esment ràpid de l’objecte social, cal dir que molts dels 
objectes proposats requereixen algun tipus de llicència o autorització 
addicional en el cas de la gestió directa, tràmit que serà realitzat 
quan sigui procedent. Aquest és el cas de la gestió de residus, de 
serveis funeraris o xarxes de telecomunicació, a títol d’exemple. 
 
El nom previst per l’empresa i que a hores d’ara està reservat al 
registre és “CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS SA” 
(CEMSSA). 
 
 
4. Actuacions 
 
Les actuacions inicials de l’empresa seran la gestió de les platges i els 
equipaments esportius del municipi, actuacions reflectides en els 
punts 11 i 9 respectivament de l’article 2 dels estatuts socials. 
 
En el futur, en la mesura en que la Junta General ho cregui 
convenient, l’empresa podrà anar assumint altres actuacions de les 
previstes en l’objecte social. 
 
Caldrà modificar les ordenances municipals per tal de contemplar les 
noves possibilitats que apareixen, les noves tarifes i preus i aprovar 
un reglament regulador de les activitats que reguli en particular: 
 

• Horaris d’utilització i calendari 
• Utilització de so i il·luminació 
• Neteja i recollida de residus 
• Gestió d’aigües residuals 
• Subministrament d’aigua, electricitat i altres 
• Imatge corporativa, retolació i publicitat 
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• Fiances i garanties 
• Relació detallada d’activitats admeses 

 
 
 
 
 
5. Proposta econòmica financera 
 
En l’annex II es presenta l’estudi econòmic i financer de l’empresa.  
 
5.1. Inversions 
 
Per fer front a les actuacions previstes l’empresa haurà de fer front a 
l’adquisició dels bens necessaris, bens que formaran part de 
l’immobilitzat 
 
Tipologia Previsió 

unitats 
Hamaques 1000 
Para-sols (tendals) 200 
Guinguetes de platja tipus “A” 20 
Guinguetes tipus “B” 20 
Boies 100 
Papereres 150 
Vehicles tractors (tipus Patrol o similar) 2 
Cribes sorra grans 1 
Cribes de sorra petites  3 
 
Les casetes tipus “A” seran casetes segons la imatge corporativa de 
l’Ajuntament, grans d’uns 20 m2 destinats principalment a activitats 
de restauració o similars, amb begudes, tapes i entrepans i terrassa 
de un màxim de 100 m2. 
Les casetes tipus “B” seran casetes de màxim 10 m2 destinades a 
altres activitats (guixetes, oficines, etc.) i a la venda de gelats i 
begudes 
 
5.2. Personal 
 
La previsió inicial comporta la contractació de 3 grups de personal: 
 
Gerència 1 persona permanent 
Equip neteja 7  persones permanents 
Equip platja (hamaques i parasols) Fins a 5 persones estacionals 
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La contractació de personal anirà modificant-se d’acord amb les 
necessitats, utilitzant les fórmules més adients de contractació en 
cada cas. 
 
 
5.3. Explotació 
 
El Pla d’explotació es composa de tres parts: 
 

a) Pla d’usos, que és la descripció dels usos de la platja , definint 
quin tipus, quina ocupació i en quin lloc s’han d’ubicar 
 

b) Previsió de costos, document que conté de forma exhaustiva la 
descripció qualitativa i quantitativa dels costos en que s’incorre 
com a conseqüència de l’explotació de l’espai 
 

c) Previsió d’ingressos, resultat d’aplicar a la previsió d’ocupació 
els preus aprovat per cada activitat. 

 
 
6. Calendari 
 

 Actuació data 
 Aprovació inicial dels estatuts pel Plenari 30/01/08 
 Sol·licitud de nom al registre i altres tràmits  
 Publicació 05/02/08 
 Resoldre al·legacions i aprovació definitiva 28/02/08 
 Junta General. Nomenament càrrecs 1/03/08 
 Escripturació de la societat 5/03/08 
 Inscripció al registre mercantil 15/03/08 
 Alta Agència Tributaria i Seguretat Social 15/03/08 

 
 
7. Conclusions 
 
Com se’n desprèn de l’estudi econòmic i jurídic, la societat és viable 
tècnicament, econòmicament i jurídicament. 
 
Atès que es tracta d’una societat prestadora de serveis de caràcter 
municipal, molts dels quals poden ser clarament deficitaris, els 
resultats econòmics negatius hauran de ser compensats amb 
l’aportació econòmica adient per part del soci únic, l’Ajuntament, que 
la consignarà en el seu pressupost 
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ANNEX I 
 

 
ESTATUTS SOCIALS DE CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE 

SERVEIS SA (CEMSSA). 
 
 

TÍTOL I 
 

DISPOSICIONS GENERALS 
 

DE LA DENOMINACIÓ, OBJECTE SOCIAL, DURACIÓ, 
DATA D’INICI D’OPERACIONS I DOMICILI SOCIAL 

 
 
Article 1. DENOMINACIÓ 
 
La denominació de la societat es “CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVEIS  S.A. (CEMSSA)”, Societat Anònima Municipal, el capital de 
la qual pertany íntegrament a l’Ajuntament de Calafell, essent 
propietària exclusiva de totes les seves participacions la mateixa 
Corporació Municipal. La societat es regirà pels presents estatuts, per 
la Llei de Societats Anònimes, la legislació municipal i de règim local 
de Catalunya, en  especial pel Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i, 
subsidiàriament, per la legislació administrativa, mercantil o civil que 
resulti d’aplicació. 
 
 
Article 2. OBJECTE 
 
Constitueix l’objecte de la societat: 
 
1. - La gestió integral dels serveis relacionats amb el cicle de l’aigua i 
la recollida i el tractament de Residus Urbans, en concret: 

a) Construcció, manteniment i explotació de les xarxes de 
distribució d’aigües i sanejament. 

b) Construcció, manteniment i explotació d’estacions de 
tractament d’aigua potable. 
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c) Construcció, manteniment i explotació dels pous i minats i dels 
seus elements elèctrics i mecànics, com a font de captació 
integrant el sistema de subministrament i abastament d’aigua. 

d) Prestació i realització dels serveis de posta en funcionament, 
manteniment i explotació dels elements mecànics de control del 
sistema d’abastament i distribució d’aigua i sanejament, 
comptadors d’aigua, i els treballs de lectura dels elements 
mecànics de control per a facturació, estadística i verificació. 

e) Prestació i realització dels serveis de laboratori per a l’anàlisi, 
investigació, tractament, estudi i adequació de les aigües als 
seus diversos usos i normativa reguladora, tan de les aigües 
superficials, subterrànies, de distribució en xarxa i residuals, 
afectes al cicle integral de l’aigua. Així com de residus sòlids i 
qualsevol altra substància susceptible de generar residus o de 
produir o transmetre malalties. 

f) Prestació i realització dels serveis de laboratori per a l’anàlisi, 
investigació, tractament, estudi i adequació als seus diversos 
usos i normativa reguladora de tot tipus de vessament, emissió 
d’efluents a l’atmosfera o contaminació acústica. 

g) La realització, assistència i execució de projectes, estudis i 
informes tècnics d’enginyeria, construcció i manteniment, dins 
l’àmbit de les activitats esmentades anteriorment, i les que 
configurin el servei públic local corresponent al cicle integral de 
l’aigua, de conformitat amb la normativa reguladora de règim 
local relativa a aquestes activitats i serveis públics. 

h) La prestació de tasques de gestió i gerència d’altres entitats, 
especialment les relatives a serveis públics locals afectes al 
cicle integral de l’aigua i medi ambient, ja sigui de captació, 
regulació i distribució dels recursos hidràulics; sanejament, 
depuració i les seves corresponents xarxes i instal·lacions; 
vessament, emissió d’efluents a l’atmosfera, contaminació 
acústica o residus. 

i) La recollida, tractament, aprofitament i eliminació de residus, 
que comprèn recollida selectiva, transport, emmagatzematge, 
ús energètic, reciclatge i disposició de la deixalla. 

j) La comercialització de residus i subproductes, explotació de 
plantes de deixalleria, i gestió d’abocaments. 
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k) Disseny, construcció, direcció, manteniment, gestió i explotació 
d’obres i infraestructura en els àmbits del medi ambient, els 
residus, la cogeneració i demés activitats connexes. 

l) La promoció i organització d’accions formatives i de 
conscienciació en relació amb el cicle integral de l’aigua, el medi 
ambient i la protecció de la salut. 

m) Prestació i realització d’estudis, inspeccions, certificacions, 
informes, dictàmens, declaracions, controls, auditories, 
assistències tècniques amb els medis necessaris, inclòs el de 
laboratori, dins de l’àmbit d’activitats relacionades amb el medi 
ambient. Per al compliment de l’objecte social esmentat amb 
anterioritat la societat tindrà plenes facultats per a 
desenvolupar totes les funcions que exigeix l’adequada 
prestació dels serveis. 

n) Construcció, manteniment i explotació de deixalleries i de 
plantes transferència i/o de selecció i tractament de residus. 

 
 
2. – Manteniment i gestió integral de xarxes d’enllumenat públic, en 
concret: 

a) El manteniment regular de les instal·lacions, canvi de 
làmpades, millores en els quadres elèctric, etc. 

b) La gestió de les contractacions amb les companyies 
subministradores d’energia i del consum elèctric. 

c) Redacció dels projectes de millora i de nova instal·lació de la 
xarxa d’enllumenat públic i l’execució de les obres 
relacionades. 

d) Tota mena d’estudis i projectes de millora de l’eficiència de 
la xarxa i de reducció de l’impacte ambiental. 

e) Gestió i explotació de tot tipus d’equipaments de generació 
d’energies renovables, fotovoltaics, tèrmics, eòlics , 
geotèrmics, marítims i altres. 

 
3. – Transport públic de viatgers, de línies regulars urbanes i 
interurbanes, així com de transports específics i de transport escolar. 
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4. – Serveis de manteniment de la via pública, espais públics, parcs i 
places, inclosa la neteja i les reparacions de tota mena, instal·lació de 
mobiliari urbà i manteniment del mateix, en concret: 

a) La neteja de les vies públiques tant per mitjans mecànics 
com manuals. 

b) El reg de parcs, places i carrers. 

c) El manteniment integral de jardineria, Incloses les 
operacions de plantació, esporga, fitosanitaries i d’altres 
necessàries per a la bona conservació de la jardineria i 
l’arbrat. 

d) Les obres de manteniment a la via i l’espai públic, tan de 
paleteria com d’instal·lacions de xarxes o de mobiliari, inclòs 
la redacció de projectes i estudis necessaris per dur-les a 
terme. 

 
5. – Serveis de neteja i manteniment d’edificis tant públics com 
privats. 
 
6. – Gestió de serveis funeraris: 

a) Gestió de la construcció i posterior explotació de tanatoris, 
inclòs la redacció d’estudis, projectes i execució de les obres. 

b) Gestió integral del cementiri municipal, tant pel que fa als 
serveis funeraris i d’enterrament o incineració de cadàvers 
com del manteniment de les instal·lacions, així com la gestió 
de cobrament de taxes i preus municipals relacionades amb 
els serveis funeraris. 

 
7. – Gestió integral dels serveis de retirada de vehicles de la via 
pública, en concret: 

a) Gestió del servei de grua municipal, de retirada de vehicles 
de la via pública. 

b) Gestió i manteniment del dipòsit municipal, inclòs el 
cobrament de les taxes i preus municipals relacionats amb el 
servei. 

 
6. – Gestió integral dels serveis d’estacionament de vehicles, en 
concret: 
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a) Gestió del servei d’estacionament de vehicles a la via pública 
(zona blava, verda i altres aparcaments públics), inclòs el 
cobrament de taxes i preus públics del servei i la imposició 
de denúncies pel mal ús del mateix. 

b) Construcció i explotació d’edificis i solars destinats a 
aparcament de vehicles, tant públics com privats. 

c) Redacció d'informes, plans de viabilitat i projectes 
constructius d’edificis destinats a aparcament íntegrament o 
amb d’altres usos compartits. 

 
 
7. – Gestió i explotació de xarxes de telecomunicacions, espai 
radioelèctric, instal·lacions i emissores de radiodifusió pública, 
televisió, televisió digital terrestre, etc., dins del marc permès per la 
legislació sectorial que regula les competències, concessions i 
autoritzacions de l’àmbit. 
 
 8. – Gestió dels servei d’animals de companyia i d’altres controls 
veterinaris de competència municipal, en concret: 

a) Gestionar el servei de recollida d’animals abandonats 

b) Gestionar els dipòsits d’animals abandonats 

c) Realitzar campanyes de sensibilització ciutadana dins de 
l’àmbit 

d) Gestionar els serveis veterinaris i fitosanitaris de control 
d’animals i plagues 

9. – Gestió integral de tota mena de serveis i equipaments públics o 
privats, destinats a la pràctica de l’esport, a l’esbarjo i a la difusió i 
comercialització de productes culturals, en concret: 

a) Redacció d’estudis de necessitat i de viabilitat de la 
implantació de noves activitats en l’àmbit de referència, així 
com de la construcció de nous edificis i de la remodelació 
dels existents. 

b) Redacció de projectes constructius i execució de les obres 
dels edificis destinats els usos esmentats, tant per a us 
exclusiu com per a usos compartits amb d'altres activitats. 

c) Gestió d'instal·lacions esportives i de programes d’activitat 
esportiva, tant de competició com d’esport i lleure familiar. 
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d) Gestió d’instal·lacions culturals de tota mena: teatres, 
museus, cinemes, i d’altres relacionats amb la difusió de la 
cultura; així com d'activitats, programes i circuits culturals, 
fires de promoció de l’activitat cultural i d’altres relacionats. 

 
10. – Gestió, conservació, manteniment i explotació de béns i 
instal·lacions del patrimoni històric, en concret: 

a) La direcció i execució de treballs de recerca i investigació del 
patrimoni històric 

b) La conservació i manteniment dels espais 

c) L’explotació cultural i turística del patrimoni tant de les 
visites a les instal·lacions com de la producció i 
comercialització de productes relacionats amb aquests. 

d) La realització de campanyes de promoció i difusió dels valors 
del patrimoni 

e) La concertació de tota mena d’ajudes, patrocinis i publicitat 
comercial que permetin el sosteniment del patrimoni. 

11. – Gestió dels serveis d’àmbit de les competències municipals en 
platges i costes, en concret: 

a) Servei de neteja de platges, tant per mitjans mecànics com 
per mitjans manuals 

b) Servei de recollida de brossa en platges i costes 

c) Servei de manteniment i reposició de mobiliari en les 
platges, inclòs el manteniment de dutxes i papereres 

d) Gestió de les concessions de serveis de bar i restauració en 
les platges, així com de la venda ambulant 

e) Gestió i explotació dels serveis de lloguer de material per els 
banyistes: ombrel·les, cadires, tumbones i d’altres  

f) Prestació del servei de abalisament marítim en l’àmbit de les 
platges 

g) Gestió del servei de vigilància i primers auxilis de les platges. 

 
12. -Actuar com a beneficiària d’expropiacions. 
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13. -Alienació de solars, edificis construïts o en fase de construcció o 
rehabilitació. 
 
14. -Adquisició, transmissió, execució, modificació i extensió de tota 
classe de drets sobre els béns mobles i immobles. 
 
15. -Formar part o impulsar juntes de compensació i entitats 
urbanístiques en general, de tot tipus d’associacions administratives 
de propietaris que tinguin finalitat urbanística. 
 
16. -Execució d’obres d’urbanització, edificació, repoblació, 
rehabilitació, dotació de serveis i equipaments de qualsevol tipus. 
 
17. -Promoció, gestió, administració i explotació del Patrimoni 
Municipal del Sòl. 
 
18. -Promoció, urbanització, construcció, compravenda, lloguer, 
explotació i administració de terrenys i béns immobles. 
 
19. -L’assumpció de la realització de serveis especialitzats que li 
encarregui l’Ajuntament i en especial, tot el que fa referència a 
pavimentació de calçades, obres de viabilitat, instal·lació de serveis, 
estètica viària i circulació. 
 
Les activitats que constitueixen l’objecte de la societat podran ser 
realitzades per aquesta ja directament, ja indirectament, fins i tot 
mitjançant la titularitat d’accions o participacions en societats, 
empreses, agrupacions, unions o qualsevol altra mena d’associacions 
admeses en dret, amb objecte idèntic, anàleg o complementari. 
 
Totes aquelles activitats que necessiten de llicència i/o autorització 
administrativa, així com de coneixements professionals qualificats de 
les persones que han de dur a terme els treballs, s’entén que no 
seran executats per l’empresa sense haver obtingut de l’administració 
totes les autoritzacions i l’homologació suficient per executar-los, així 
com que aquesta exigirà de les empreses i persones que contractin 
amb ella, que compleixin amb els requisits i autoritzacions per 
desenvolupar les tasques que s’encarreguin. 
 
 
Article 3. DURADA I DATA D’INICI D’ACTIVITATS 
 
La duració de la Societat serà indefinida, sempre i quan la Junta 
General no acordi, amb el compliment dels requisits establerts en 
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aquests Estatuts i en les disposicions legals d’aplicació subsidiària, la 
seva dissolució, liquidació, fusió i escissió en altra o altres societats. 
 
La Societat comença les seves activitats el dia 1 de març de 2008 
 
 
Article 4. DOMICILI SOCIAL 
 
El domicili social s’estableix a Calafell, Plaça de Catalunya 1, 43820 
Calafell (Tarragona) podent ésser traslladat el mateix i les seves 
dependències per decisió del Consell d’Administració a un altre lloc de 
la ciutat. Tanmateix, correspon a la Junta General la creació, 
supressió o trasllat de sucursals, agències i delegacions de la 
Societat, sense limitació de número o lloc. 

 
 

TÍTOL II 
DEL CAPITAL SOCIAL, BÉNS I MEDIS ECONÒMICS 

 
Article 5. CAPITAL SOCIAL 
 
El capital social de la societat és de CENT MIL EUROS, representat per 
CENT accions ordinàries nominatives, amb un valor nominal de MIL 
euros, formant una sola sèrie amb numeració correlativa de l’1 al 
1000, ambdós inclosos, íntegrament subscrit i desemborsat. 
 
Les accions són, en la seva totalitat, propietat de l’Excm. Ajuntament 
de Calafell. Tot acte de disposició, relatiu a les accions d’aquesta 
companyia, és competència de la Junta General del soci únic. Les 
accions estaran re presentades per títols, que podran ser unitaris o 
múltiples. El títol de cada acció contindrà necessàriament les 
mencions assenyalades a la Llei i, en especial, les limitacions a la 
seva transmissibilitat. 
 
 
Article 6. RECURSOS DE LA SOCIETAT 
 
Els recursos de la Societat seran: 
  

a) Els productes i rendiments del seu patrimoni. 
b) Els ingressos derivats de la realització dels serveis que 
constitueixen el fi social. 
c) Les bestretes, préstecs i crèdits que obtingui d’entitats 
oficials o particulars. 
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d) La resta de recursos que puguin ser-li atribuïts de 
conformitat a la normativa legal aplicable. 

 
 

TÍTOL III 
DELS ÒRGANS, DEL GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA 

SOCIETAT 
 
CAPÍTOL I. DELS ÒRGANS DE LA SOCIETAT 
 
Article 7. ÒRGANS DE LA SOCIETAT 
 
La direcció, representació i administració de la Societat anirà a càrrec 
dels següents òrgans: 
 

1) La Junta General. 
2) El Consell d’Administració. 
3) La Gerència. 

 
Tot això sense perjudici d’altres càrrecs que, per decisió de la Junta 
General o acord del Consell d’Administració es puguin designar 
d’acord amb la Llei. 
 
 
CAPÍTOL II. DE LA JUNTA GENERAL 
 
 
Article 8. JUNTA GENERAL 
 
Les competències de la Junta General de la societat s’exerciran pel 
soci únic Ajuntament de Calafell, per mitjà del plenari de la 
corporació format per tots els regidors electes. 
 
Els acords es traslladaran al llibre d’actes de la Junta General de la 
Societat. Les decisions del soci únic podran ser executades i 
formalitzades pel propi soci o pels administradors de la societat. 
 
 
Article 9. COMPETÈNCIES 
 
Són competències de la Junta General: 
 

a) Nomenar, renovar, ratificar, separar i destituir els membres 
del Consell d’Administració, així com determinar el seu nombre 
dins dels límits fixats per aquests Estatuts. 
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b) Fixar la remuneració dels Consellers, que consistirà en una 
quantitat fixa per assistència a les sessions del Consell i, si 
s’escau, de la Comissió Executiva, així com la quantitat fixa que 
els pugui correspondre pel desenvolupament del seu càrrec dins 
del Consell d’Administració, les quals no consistiran en una 
participació en els guanys socials, i en tot cas, amb les 
limitacions que a l’efecte estableix la Llei de Societats 
Anònimes. 
 
c) La interpretació, modificació o reforma dels Estatuts. 
 
d) Augmentar o disminuir el capital social. 

 
e) Emetre obligacions. 

 
f) La censura de la gestió social, l’aprovació, en el seu cas, dels 
comptes anuals de l’exercici anterior i la decisió sobre l’aplicació 
del resultat i la relativa a la consolidació dels comptes anuals de 
l’empresa. 
 
g) Acordar la fusió, transformació, escissió i dissolució de la 
Societat. 

 
h) Designar i cessar el secretari del Consell d’Administració. 
 
i) Nomenar i cessar al gerent, que podrà ser una persona 
jurídica. 

 
j) En el cas que la societat participi en el capital d’altres 
societats, designar, a proposta del Consell d’Administració, a la 
persona o persones físiques que hagin de representar la 
societat a les juntes generals i consells d’administració de les 
societats filials o participades, així com donar el sentit del vot 
en les qüestions de l’ordre del dia dels referits òrgans . 

 
k) Aprovar els actes de disposició sobre béns immobles, accions 
o participacions de societats filials o participades. 

 
l) Aprovar, a proposta del Consell d’Administració, la 
participació en el procés constitutiu d’altres societats 
mercantils, fundacions, agrupacions d’interès econòmic o 
associacions amb personalitat jurídica pròpia i l’adquisició 
d’accions o participacions en el capital social de qualsevol de les 
entitats esmentades. 



 
 
 
 

15 

 
m) Aprovar, a proposta del Consell d’Administració, 
simultàniament amb la previsió d’ingressos i despeses de cada 
exercici, el programa d’actuació, inversions i finançament en els 
termes que estableix l’apartat 2 de l’article 210 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995 de 13 de juny, i les seves modificacions. 
 
n) Aprovar, a proposta del Consell d’Administració les 
modificacions de l’estat de previsió d’ingressos i despeses, la 
quantia de les quals excedeixi del 10% inicialment 
pressupostat. 
 
o) Aprovar, a proposta del Consell d’Administració, les 
operacions de préstec o crèdit la quantia de les quals excedeixi 
del 10% dels recursos ordinaris del pressupost general de cada 
exercici. 
 
p) Totes aquelles que les lleis aplicables atribueixin a la Junta 
General. 

 
 
Article 10. DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I DE LES 
EXTRAORDINÀRIES 
 
La Junta General es reunirà en sessió ordinària per aprovar la gestió 
social examinar i aprovar, si procedeix, els comptes anuals i resoldre 
sobre l’aplicació del resultat de l’exercici d’acord amb el balanç 
aprovat. Els comptes anuals, hauran de ser  aprovats abans del dia 
30 d’abril de cada exercici a efectes de la seva consolidació. 
 
Tota junta que no estigui prevista en el paràgraf anterior tindrà la 
consideració de junta general extraordinària. 
 
 
Article 11. RÈGIM DE FUNCIONAMENT I CONVOCATÒRIA 
 
Per la convocatòria, constitució, el procediment, la deliberació, 
adopció de decisions per la Junta General, les competències de la 
qual les exerceix el soci únic, es seguiran les estipulacions dels 
Estatuts socials del soci únic, en funció de l’òrgan que hagi d’exercir 
de Junta General. 
 
 
Article 12. ACTES DE LA JUNTA GENERAL 
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Les decisions del soci únic es consignaran en acta sota la seva 
signatura o la del seu representant, que constarà en el llibre d’actes 
de la Societat. 
 
 
CAPÍTOL III. DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 
 
 
Article 13. FUNCIÓ 
 
La representació, direcció, gestió, administració i execució respecte 
de la Societat, correspon al Consell d’Administració, dins de les 
normes estatutàries i dels preceptes de la legislació mercantil, sense 
perjudici de les reservades legalment i estatutària a la Junta General. 
 
 
Article 14. COMPOSICIÓ 
 
El Consell d’Administració estarà format per un mínim de tres i un 
màxim de nou vocals, designats per la Junta General. El seu 
nomenament recaurà en persones professionalment qualificades. 
Assistiran a les sessions del Consell, amb veu però sense vot, la 
gerència i el secretari. 
 
 
Article 15. PRESIDENT DEL CONSELL I VICEPRESIDENT 
 
Presidirà el Consell d’Administració la persona designada per la Junta 
General. El Consell elegirà, en el seu cas, un vicepresident, càrrec 
que recaurà en algun dels seus membres. Les funcions del 
vicepresident seran les que li delegui el president i, en tot cas, les de 
substituir-lo en els casos d’absència, malaltia i altres supòsits legals. 
 
 
Article 16. DELS CONSELLERS 
 
1) Els membres del Consell estaran afectats per les incapacitats i 

incompatibilitats que per a exercir càrrecs representatius es 
preveuen en la normativa dictada a l’efecte, bé de règim local o 
general, segons procedeixi i en especial a l’article 124 de la Llei de 
Societats Anònimes. 

 
2) El càrrec de conseller serà renunciable, revocable o reelegible, i 

tindrà una duració de quatre anys. Els consellers quedaran 
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subjectes en el seu nomenament, permanència en el càrrec, 
responsabilitats i actuació en general, al que disposa la legislació 
local i societària. Els consellers podran ser remoguts per la Junta 
General en qualsevol moment, i també perdran la seva qualitat de 
Consellers quan deixin d’ostentar la condició determinant de la 
seva designació, sense perjudici de que continuïn en el càrrec fins 
la seva remoció per la Junta General. 

 
3) La Junta General procedirà a cobrir les vacants que es produeixin 

al Consell d’Administració 
 
4) No obstant el que es disposa en l’anterior punt, si durant el termini 

pel que varen ser nomenats els consellers es produïssin vacants, el 
Consell podrà nomenar, entre les persones susceptibles de ser 
designades conseller, aquelles que hagin d’ocupar-les fins que es 
reuneixi la primera Junta General. 

 
 
Article 17. FUNCIONAMENT I DELEGACIÓ DE FACULTATS 
 
El Consell celebrarà sessió ordinària, com a mínim, una vegada al 
semestre, i extraordinària sempre que la convoqui el president o, en 
el seu cas, quan ho sol·licitin per escrit una tercera part dels 
consellers, sol·licitud que haurà d’incloure necessàriament els punts a 
tractar a la sessió. 
 
Les sessions seran en el domicili social o en el lloc que acordi el 
Consell. 
 
Les convocatòries hauran de contenir l’ordre del dia i estar en poder 
de cada conseller amb quaranta-vuit hores d’antelació a la celebració 
de la sessió del Consell, excepte quan es tracti de sessions 
extraordinàries urgents, que no queden subjectes a cap termini. 
 
El Consell d’Administració nomenarà d’entre els seus membres a un 
President, un vicepresident, atorgant-los en cada cas les facultats 
legalment delegables que cregui convenients, així com limitar-les o 
revocar-les en qualsevol moment. 
 
El Consell d’Administració podrà nomenar d’entre els seus membres a 
un o més consellers delegats, una comissió executiva, i un o més 
apoderats, atorgant-los en cada cas les facultats legalment 
delegables que cregui convenients, així com limitar-les o revocar-les 
en qualsevol moment. 
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La delegació permanent d’algunes o de totes les facultats del Consell 
en el conseller delegat i la designació del conseller que hagi d’ocupar 
aquest càrrec o, en el seu cas, el nomenament d’una comissió 
executiva, requerirà per la seva validesa el vot favorable de 2/3 parts 
dels membres del Consell d’Administració, i no tindrà efectes fins a la 
seva inscripció al Registre Mercantil. En cap cas podrà ser objecte de 
delegació la rendició de comptes i la presentació de balanços a la 
Junta General, ni les facultats que aquesta concedeixi al Consell, 
excepte que fos expressament autoritzat per ella. 
 
 
Article 18. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL 
 
El Consell d’Administració quedarà vàlidament constituït quan 
concorrin a la sessió, presents o representats per un altre conseller, 
la meitat més un dels seus membres. No obstant això, si coincideixen 
tots els membres del Consell i acorden per unanimitat dur a terme la 
sessió, quedarà vàlidament constituïda, encara que no hi hagi 
convocatòria prèvia. 
 
Els consellers tindran el deure de guardar el secret de les 
deliberacions del Consell, fins tot un cop hagin cessat en el càrrec. 
 
 
Article 19. ACORDS 
 
Els acords del Consell s’adoptaran per majoria de vots dels membres 
presents i representats, decidint els empats el President amb vot de 
qualitat. 
 
 
Article 20. ACTES DEL CONSELL 
 
Les sessions i acords del Consell constaran en un llibre d’actes, que 
seran firmades pel president o vicepresident d’aquesta i el secretari o 
vicesecretari, l’acreditació dels quals es realitzarà mitjançant 
certificacions, expedides pel secretari o vicesecretari amb el vist-i-
plau del president o vicepresident. Les actes podran ser aprovades 
pel Consell al finalitzar la sessió, en la següent, o bé pel president i 
dos interventors que designi el Consell en la mateixa sessió. Quan 
l’aprovació de l’acta no es faci al final de la sessió, es consignarà en 
ella la data i el sistema d’aprovació. 
 
 
Article 21. FACULTATS 
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El Consell d’Administració podrà realitzar tots els actes que estiguin 
compresos dins de l’objecte social, així com tots aquells que no 
estiguin expressament reservats per Llei o per aquests Estatuts a la 
Junta General. 
 
 

TÍTOL IV 
DEL PRESIDENT DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

 
 
Article 22. FACULTATS DEL PRESIDENT I VICEPRESIDENT 
 
Són facultats del President: 

 
a) Convocar el Consell i la Junta General. 
 
b) Elaborar l’ordre del dia dels assumptes que s’han de tractar 
en cada sessió. 
 
c) Presidir i dirigir les deliberacions i votacions, decidint els 
empats amb el seu vot de qualitat. 
 
d) Preparar junt amb el gerent i secretari les propostes, 
memòries, comptes i inventaris que hagin d’ésser presentats al 
Consell. 
 
e) Ordenar l’execució dels acords adoptats pels òrgans de la 
Societat . 

 
Les funcions del vicepresident seran les que li delegui el president, i 
en tot cas les de substituir-lo en casos de malaltia, absència i altres 
supòsits legals. 

 
 

TÍTOL V 
DE LA GERÈNCIA 

 
 
Article 23. FUNCIONS DE LA GERÈNCIA 
 
Sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans de la 
Societat, seran funcions de la Gerència: 

 
a) Executar i fer complir els acords del Consell. 
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b) Dirigir i inspeccionar els serveis i activitats de la societat. 
 
c) La direcció directa i immediata de tot el personal al servei de 
la Societat. 
 
d) Organitzar, dirigir, vigilar i distribuir el treball entre el 
personal de la societat, intervenir en els serveis i vetllar que 
aquests es prestin de conformitat a la normativa aplicable. 
 
e) Adoptar totes les determinacions necessàries per al millor 
funcionament dels serveis, proposar al Consell l’adopció de tots 
aquells acords que siguin precisos per a l’acompliment de les 
finalitats socials. 

 
f) Assistir a les sessions del Consell amb veu però sense vot i 
informar sobre els assumptes que es tractin en cada ocasió. 

 
g) Comunicar a l’Ajuntament les infraccions que facin els 
usuaris del servei, a fi de la instrucció de l’expedient 
sancionador. 

 
h) Les altres que el Consell d’Administració o el conseller 
delegat li confereixin. 

 
 

TÍTOL VI 
DEL/LA SECRETARI/A 

 
 
Article 24. SECRETARI I VICESECRETARI 
 
El secretari del Consell d’Administració serà nomenat per la Junta 
General. El Consell d’Administració podrà nomenar, si s’escau, un 
vicesecretari que substituirà al secretari en cas d’absència o malaltia i 
l’assistirà en els casos que es determinin. Ambdós càrrecs podran 
recaure en persones alienes al Consell. El secretari, o en el seu cas el 
vicesecretari quan el substitueixi per impossibilitat d’assistència a les 
reunions, tindrà les funcions següents: 
 

a) Assistir a les sessions del Consell d’Administració, informant 
dels assumptes a tractar, aixecant acta que signarà amb el 
president, estesa en el llibre d’actes corresponent. 
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b) Expedir les certificacions que siguin precises dels acords dels 
òrgans col·legiats de la Societat 

 
d) Assessorar jurídicament els òrgans societaris en cas que 
la persona nomenada sigui llicenciada en dret. 

 
El vicesecretari assistirà a les sessions del Consell junt amb el 
secretari. 

 
 

TÍTOL VII 
DE L’EXERCICI SOCIAL I DELS COMPTES ANUALS 

 
 
Article 25. EXERCICI SOCIAL 
 
L’exercici econòmic començarà el primer dia de gener i finalitzarà el 
trenta-un de desembre de cada any. Per excepció, el primer exercici 
va començar el dia de l’atorgament de l’escriptura fundacional i va 
finalitzar l’últim dia del mateix any natural. 
 
 
Article 26. COMPTABILITAT I RÈGIM DE CONTRACTACIÓ 
 
La Societat haurà de portar, de conformitat amb el que es disposa en 
el Codi de Comerç, una comptabilitat ordenada, adequada a l’activitat 
de la seva Empresa, que permeti un seguiment cronològic de les 
operacions, així com l’elaboració d’inventaris i balanços. Els llibres de 
comptabilitat seran legalitzats pel Registre Mercantil corresponent al 
lloc del domicili social. La societat estarà sotmesa, així mateix, a la 
coordinació pressupostària, financera i de comptabilitat establerta a 
l’article 224 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
sense perjudici de les adaptacions que s’escaiguin a la legislació 
mercantil aplicable; i la seva integració al compte general de 
l’Ajuntament de Calafell es realitzarà a través dels comptes 
consolidats del grup d’empreses municipals. 
 
Les adquisicions de béns immobles i la contractació obres i serveis, 
s’hauran de sotmetre als procediments que s’adaptin als principis de 
publicitat i lliure concurrència. Quan l’adquisició de béns immobles 
formi part de l’objecte social propi de la Societat, la mateixa no 
quedarà sotmesa als principis abans expressats. 
 
 
Article 27. DELS COMPTES ANUALS 



 
 
 
 

22 

 
El Consell d’Administració està obligat a formular dins del termini 
màxim de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici 
social, els comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta d’aplicació 
del resultat. Els comptes anuals comprendran el balanç, el compte de 
pèrdues i guanys i la memòria. Aquests documents, que formen una 
unitat, hauran d’ésser redactats amb claredat i mostrar la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la 
Societat, de conformitat amb el que estableix la Llei de Societats 
Anònimes i el Codi de Comerç i hauran d’estar signats per tots els 
administradors. 
 
 
Article 28. DIPÒSIT DELS COMPTES 
 
Dins del mes següent a l’aprovació dels comptes anuals, es 
presentaran, juntament amb l’oportuna certificació acreditativa 
d’aquesta aprovació i aplicació del resultat, per al seu dipòsit en el 
Registre Mercantil en la forma que determina la Llei. 
 
 
Article 29. APLICACIÓ DEL RESULTAT 
 
Dels beneficis obtinguts en cada exercici, una vegada coberta la 
dotació per a reserva legal i altres atencions legalment establertes, la 
Junta General podrà aplicar el diferencial resultant a reserva 
voluntària, fons de previsió per a inversions i qualsevol altra atenció 
legalment permesa . 
 
 

TÍTOL VIII 
DE LA DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT 

 
 
Article 30. CAUSES DE DISSOLUCIÓ 
 
A més de les causes establertes en la Llei de Societats Anònimes i 
altres disposicions mercantils aplicables, la Societat es dissoldrà en 
els casos i supòsits contemplats en la normativa de Règim Local. 
 
Correspon en tot cas al Ple de l’Ajuntament decidir sobre la 
continuïtat i forma de prestació del servei. 
 
 
Calafell, 31 de gener de 2008. 
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