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Administració Local

2016-06202
Ajuntament de Calafell

ANUNCI

Mitjançant aquest anunci es fa públic que l’Ajuntament de Calafell, en sessió plenària realitzada el dia 02 de maig 
de 2016, va acordar aprovar inicialment la modifi cació dels Estatuts de la societat municipal CEMSSA. 

Aquest acord es va exposar al públic pel termini de trenta dies al BOPT, DOGC, Tauler d’anuncis de la corporació i 
Diari El Punt Avui, durant els qual no s’ha presentat cap al·legació, per la qual cosa l’acord ha esdevingut defi nitiu. 
Es transcriu tot seguit el text defi nitiu de l’acord:

“Article 2. OBJECTE
2.1. 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.
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 verifi cació.

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 superfi cials, 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’efl uents 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 confi gurin 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’efl uents 
a l’atmosfera, contaminació acústica o residus.

i) La recollida, tractament, aprofi tament 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.
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, certifi cacions, 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.
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d) Tota mena d’estudis i projectes de millora de l’efi ciència 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 específi cs i de 
transport escolar.

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, fi tosanitaries 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’edifi cis 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.

8. – Gestió integral dels serveis d’estacionament de vehicles, en concret:
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’edifi cis i solars destinats a aparcament de vehicles, tant públics com privats.
c) Redacció d’informes, plans de viabilitat i projectes constructius d’edifi cis destinats a aparcament íntegrament o 

amb d’altres usos compartits.

9. – 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.

10. – 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 fi tosanitaris de control d’animals i plagues

11. – 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 edifi cis i de la remodelació dels existents.
b) Redacció de projectes constructius i execució de les obres dels edifi cis 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.
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, fi res de promoció de l’activitat cultural i d’altres 
relacionats.
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12. – 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.

13. – 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.

14.-  Actuar com a benefi ciària d’expropiacions.

15.-  Alienació de solars, edifi cis construïts o en fase de construcció o rehabilitació.

16.- Adquisició, transmissió, execució, modifi cació i extensió de tota classe de drets sobre els béns mobles i 
immobles.

17.- Formar part o impulsar juntes de compensació i entitats urbanístiques en general, de tot tipus d’associacions 
administratives de propietaris que tinguin fi nalitat urbanística.

18.- Execució d’obres d’urbanització, edifi cació, repoblació, rehabilitació, dotació de serveis i equipaments de 
qualsevol tipus.

19.- Promoció, gestió, administració i explotació del Patrimoni Municipal del Sòl.

20.- Promoció, urbanització, construcció, compravenda, lloguer, explotació i administració de terrenys i béns 
immobles.

21.- 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.

22.- La gestió de mercat municipals.
Les activitats que constitueixen l’objecte de la societat podran ser realitzades per aquesta ja directament, ja 
indirectament, fi ns 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 qualifi cats 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 sufi cient 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.

2.2. Aquesta societat és un mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Calafell, als efectes que determina l’article 
24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del Sector Públic.”

La secretària accidental, Àgueda Subirana Àlvarez.
Calafell, 15 de juliol de 2016.
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