
2008/12465 – AJUNTAMENT DE CALAFELL

Edicte

Es fa públic de conformitat amb el que disposa l'art. 291,3 del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la contrac-
tació de personal laboral temporal, per màxima urgència, següents:

1. Per decret de data 29 de juliol de 2008, es va resoldre:
1.1. Contractar laboralment, per màxima urgència, al senyor

FRANCISCO XAVIER CARRERAS SIRVIENTE, com auxiliar adminis-
tratiu al Departament de Recursos Humans, mitjançant contracte
d'acumulació de tasques, per un termini de 3 mesos, amb efectes del
dia 1 d'agost fins el dia 31 d'octubre de 2008, per tal d'atendre una
acumulació de tasques del departament, fixant-se unes retribucions
corresponents al grup C2, complement de destí 13, i un complement
específic anual de 4955.00 euros, distribuïts d'acord amb la LPGE
per a l'any 2008.

1.2. Contractar laboralment, per màxima urgència, al senyor
RICARD LAGUNA BATLLE, mitjançant contracte d'obra o servei deter-
minat, previst a l'art. 2, del RD 2720/98, de 18 de desembre, amb
efectes del dia 1 d'agost fins el dia 31 de desembre de 2008, per
ocupar el lloc de treball d'auxiliar de ràdio, amb destí a l'Emissora
municipal, fixant-se unes retribucions corresponents a auxiliar de
ràdio, grup C2, complement de destí 14, i un complement específic
de 4955.00 euros, distribuïts d'acord amb la LPGE per a l'any
2008. 

2. Per decret de data 18 d'agost de 2008, es va resoldre:
2.1. Contractar laboralment, per màxima urgència, al senyor

JOSÉ MARIA BAÑO GARNES, mitjançant contracte d'obra o servei
determinat, previst a l'art. 2, del RD 2720/98, de 18 de desembre,
per un període de 3 mesos, amb efectes del dia 19 d'agost de 2008
com a vigilant del dipòsit municipal, fixant-se unes retribucions corres-
ponents al grup E, complement de destí 11, i un complement espe-
cífic anual de 4.181,23 euros anuals, distribuïts d'acord amb la
LPGE per a l'any 2008.

3. Per decret de data 29 d'agost de 2008, es va resoldre:
3.1. Contractar laboralment, per màxima urgència, a la senyora

DÀMARIS DOMÍNGUEZ ORTIZ, com auxiliar administrativa al
Departament de Recursos Humans, mitjançant contracte d'acumulació
de tasques, per un termini de 6 mesos, amb efectes del dia 1 de
setembre de 2008 fins el dia 28 de febre de 2009, per tal d'atendre
una acumulació de tasques del departament, fixant-se unes retribu-
cions corresponents al grup C2, complement de destí 13, i un
complement específic anual de 4955.00 euros, distribuïts d'acord
amb la LPGE per a l'any 2008.

4. Per decrets de data 3 de setembre de 2008, es va resoldre;
4.1. Contractar laboralment, per màxima urgència, al senyor

JUAN LUIS CACHINERO TAMAYO, mitjançant contracte d'obra o
servei determinat, previst a l'art. 2, del RD 2720/98, de 18 de
desembre, per un termini d'1 mes, amb efectes del dia 4 de setembre
fins el dia 3 d'octubre de 2008, per ocupar el lloc de treball
d'operari de manteniment i control d'equipaments, al Departament de
Cultura i Ensenyament, fixant-se unes retribucions corresponents al
grup E, complement de destí 11, i un complement específic anual de
4.181,23 euros anuals, distribuïts d'acord amb la LPGE per a l'any
2008.

4.2. Contractar laboralment, per màxima urgència, al senyor
ANDREU TELLO MUDARRA, mitjançant contracte d'obra o servei
determinat, previst a l'art. 2, del RD 2720/98, de 18 de desembre,
per un període d'un mes, amb efectes del dia 4 de setembre fins el
dia 3 d'octubre de 2008, per ocupar el lloc de treball d'auxiliar de
ràdio, amb destí a l'Emissora municipal, fixant-se unes retribucions
corresponents al grup C2, complement de destí 14, i un complement

específic de 4955.00 euros, distribuïts d'acord amb la LPGE per a
l'any 2008.

5. Per decret de data 5 de setembre de 2008, es va resoldre:
5.1. Contractar laboralment, per màxima urgència, a la senyora

MARIA HELENA RUBIO PEREZ, mitjançant contracte d'obra o servei
determinat, previst a l'art. 2, del RD 2720/98, de 18 de desembre,
com a monitora de serveis personals, al Departament de Benestar
Social, per un termini d'1 mes, amb efectes del dia 8 de setembre i
fins el 7 d'octubre de 2008, fixant-se unes retribucions corresponents
al grup C2, complement de destí 12, i un complement específic anual
de 4042,06 euros anuals, distribuïts d'acord amb la LPGE per a l'any
2008

6. Per decret de data 10 de setembre de 2008, es va resoldre:
6.1. Contractar mitjançant contracte temporal fixa discontinuo,

per màxima urgència, a jornada parcial, a les professores que es
relacionen a continuació, per a desenvolupar les tasques de profes-
sores de castellà per adults i d'anglès per adults, vacants en la plan-
tilla d'aquest Ajuntament, adscrites a l'Àrea d'Educació, Cultura i
Joventut, durant el curs 2008-2009, amb una jornada de treball que
s'ajustarà a la distribució horària i al règim retributiu facilitat pel
Departament promotor i que es detalla a la part expositiva:

- Sra. NANCY ARISPE CORNEJO, amb DNI núm. 47.723.828
R, per a desenvolupar les tasques de professores de castellà per
adults, durant el curs escolar 2008-2009, amb efectes del dia
del dia 15 de setembre de 2008 fins el dia 12 de juny de
2009, amb un sou brut mensual, amb les pagues extres prorra-
tejades, per import de 1510,47 euros.

- Sra.Sarah RICHARDS, amb NIE núm.X-1748579-G, durant el
curs escolar 2008-2009, per a desenvolupar les tasques de
professores d'anglès per adults, amb efectes del dia 15 de
setembre de 2008 fins el dia 12 de juny de 2009, amb un sou
brut mensual, amb les pagues extres prorratejades, per import de
1087,54 euros.

CALAFELL, 1 d'octubre de 2008. --- El tinent d'alcalde delegat,
JOAN CARLES ROBERT I POYATOS.

2008/12460 – AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Edicte

El Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia 30 de setembre de
2008, va adoptar per majoria absoluta, el següent acord:

"El Ple de l'Ajuntament en data 22 de juliol de 2008 va acordar
prendre en consideració i aprovar inicialment la MEMÒRIA
elaborada per la Comissió d'Estudi per a la implantació de l'activitat
econòmica en forma d'EPEL com a forma de gestió directa de l'acti-
vitat econòmica de gestió de patrimoni, habitatge de protecció
pública i obres públiques en règim de "lliure concurrència", així com
els seus Estatuts, i sotmetre a informació pública l'expedient

Com sigui que la creació de la forma directa d'EPEL amb capital
íntegrament públic, constitueix un element, a la vegada, del proce-
diment de l'establiment d'una activitat econòmica, per celeritat admi-
nistrativa en l'expedient s'han seguit tots els passos d'ambdues regu-
lacions que es solapen en un sol expedient.

Ates l'artl. 201 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels
Ens Locals (ROAS)

Atès que no consten al.legacions dins el tràmit d'informació
pública de l'expedient i de tots els seus documents 

S'ACORDA:

PRIMER. ESTABLIR L'ACTIVITAT ECONÒMICA MUNICIPAL, EPEL
de gestió del patrimoni, habitatge de protecció pública i obres
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públiques, en règim de "lliure concurrència" amb la forma de gestió
directa, prevista a l'artl. 85.bis. de la Llei reguladora de Bases de
Règim Local

SEGON. Aprovar definitivament la memòria justificativa i els
estatuts, que consten degudament diligenciats a l'expedient 

TERCER. Adscriure l'EPEL a l'Alcaldia, tal com es va aprovar en
l'acord del Ple del dia 22-7-08 

QUART. L'EPEL comptarà amb un capital vinculant inicial
conforme a la partida 08 20 91 100 72401 Administracions
Públiques. Aportació EPEL del Patrimoni, del Pressupost de
l'Ajuntament per un import de 3000 euros

CINQUÈ. Dissoldre la Comissió d'estudi designada per a l'ela-
boració de la Memòria acreditativa de la conveniència i oportunitat
d'exercir l'activitat econòmica de gestió directa en forma d'EPEL del
patrimoni, habitatge de protecció pública i obres públiques, creada
per acord del Ple Municipal de data 15 d'abril de 2008 

SISÈ. FACULTAR àmpliament al Sr. Alcalde Robert Benaiges i
Cervera, per atorgar els documents públics i privats que siguin neces-
saris per executar els acords anteriors, inclosa la facultat de dur a
terme les actuacions que siguin necessàries, especialment la
inscripció al Registre d'Entitats Locals de Catalunya conforme al
Decret 139/2007, de 26 de juny i l'Ordre GAP/254/200, d'11
de juliol. 

SETÈ. Fer les publicacions i comunicacions oportunes publicant-se
el text íntegre dels Estatuts en el BOP de Tarragona i Tauler d'Edictes
Municipal inserint una referència d'aquesta publicació al DOGC".

Es fa públic de conformitat a l'artl. 201 del Reglament d'Obres,
Activitats i Serveis 

L'indicat acord és definitiu en via administrativa i contra el mateix
es pot interposar el recurs següent:

Recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del
dia següent al de la publicació del present edicte, tot això de confor-
mitat amb allò que disposen els artls 10.1, 25.1 i 46.1 de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de
juliol de 1998, modificada per la Llei Orgànica 19/03, de 23 de
desembre.

No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que
s'estimi procedent, d'acord amb allò que disposa l'artl. 58.2 de la
Llei 30/1992.

ANNEX I: text íntegre dels Estatuts que s'exposa al públic 

Estatuts de l'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL INGESOL

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r. Naturalesa i denominació de l'entitat
L'Entitat Pública Empresarial INGESOL, (Infraestructures i Gestió

de Sòl) és una entitat pública empresarial local creada per
l'Ajuntament de Cambrils, dotada de personalitat jurídica diferen-
ciada, patrimoni especial, i dotada de la capacitat d'actuar
necessària per al compliment de les seves finalitats. 

Article 2n. Règim jurídic
L'entitat és un ens públic que, d'acord amb l'article 85 bis de la

Llei de bases del règim local, es constitueix com a òrgan de gestió
directa de l'Ajuntament de Cambrils, i estarà subjecte a la vigent Llei
de bases del règim local, a la Llei d'organització i funcionament de
l'administració general de l'estat de 1997, el Text refós de la Llei regu-
ladora de les hisendes locals (Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5
de març), a qualsevol altra legislació que sigui aplicable i als presents
estatuts.

L'activitat de l'entitat es regirà pel dret privat, amb excepció de la
formació de la voluntat dels seus òrgans, l'exercici de les potestats
administratives que tingui atribuïdes, i els aspectes específicament

regulats en aquests estatuts i en la legislació vigent que li sigui apli-
cable.

L'Entitat es configura com una entitat urbanística especial de
conformitat amb el que estableix l'article 22 i concordants del DL
1/2005, refosa de la Llei d'urbanisme.

Aquesta entitat tindrà la consideració de mitjà propi i servei tècnic
de l'Ajuntament de Cambrils, el qual li podrà fer encomanes de gestió
i execució d'obres, de serveis i d'adquisició de subministraments, així
com adjudicar-li contractes, en relació a les activitats compreses dins
del seu objecte social, a l'empara del disposat als articles 4.1.n) i
24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector
públic. 

Article 3r. Domicili
El domicili de l'entitat està situat a la Plaça de l'Ajuntament, 4. Es

podrà acordar el trasllat del domicili, i es podran establir les delega-
cions, oficines, centres o dependències que es considerin necessàries
per a l'exercici de les funcions de l'entitat. L'òrgan competent per a
determinar el trasllat i la modificació, ampliació o supressió de centres
descentralitzats serà el Consell d'Administració.

Article 4t. Objecte 
L'entitat té per objecte:
a) L'adquisició i venda de sòl. 
b) Promoció, gestió, administració i explotació del Patrimoni

públic del sòl i l'habitatge.
c) La promoció, construcció, rehabilitació, venda o arrendament

d'habitatges, tant lliures com protegits.
d) La planificació i execució, directa o a través de tercers, de les

polítiques públiques de promoció d'habitatge protegit al
municipi.

e) La gestió i arrendament d'immobles i béns patrimonials
propietat municipal o que aquest li pugui transferir, vendre o
cedir.

f) Elaboració i execució de projectes de gestió i execució urba-
nística, ja sigui de reparcel·lació, compensació, cooperació
i/o expropiació.

g) La protecció, recuperació o transformació d'espais de la ciutat
mitjançant la seva rehabilitació o transformació urbanística.

h) L'execució d'obres en general i d'obres d'urbanització, d'infra-
estructura, de construcció d'equipaments públics o d'interès per
a la ciutat.

i) La promoció, construcció, participació i gestió de centres i
equipaments, educatius, culturals, esportius, socials, firals i
congressuals.

j) L'adquisició, tinença, administració, gestió, explotació i mante-
niment de béns mobles i immobles.

Les activitats integrants de l'objecte social podran ser desenvolu-
pades per l'EPEL totalment o parcialment de forma indirecta,
mitjançant la titularitat d'accions o de participacions en altres Ens amb
objecte idèntic, anàleg o complementari.

Article 5è. Durada
L'entitat té una durada indefinida i, en tot cas, ve determinada pel

compliment de les finalitats recollides en aquests estatuts. 
Podrà extingir-se en qualsevol moment per alguna de les causes

previstes en aquests estatuts. 
L'EPEL començarà les seves operacions des de la data de la seva

constitució, l'endemà que s'hagi complert el tràmit de publicació dels
estatuts. 

Article 6è. Potestats
Per al compliment de les seves finalitats en l'àmbit de les seves

competències, l'entitat té plena capacitat jurídica per adquirir, posseir
i disposar de béns, celebrar tota mena de contractes, obligar-se i
exercitar les accions previstes a les normes, d'acord amb l'orde-
nament jurídic.
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L'exercici d'aquesta capacitat ve delimitada per aquests estatuts,
per les disposicions aprovades i per les resolucions dictades per
l'Ajuntament, en exercici de la seva potestat de tutela. 

Per a l'exercici de les seves competències, es reconeix a l'entitat,
en el marc d'aquests estatuts i de la normativa que sigui aplicable, les
potestats i prerrogatives següents, quan actuï amb subjecció al dret
públic:

a) La financera, en relació amb els recursos econòmics que
obtingui com a contraprestació de la seva activitat. 

b) La de programació o de planificació.
c) La d'execució forçosa i l'exercici de la sancionadora, en

relació amb els serveis i béns gestionats i adscrits a l'Entitat.
d) Les necessàries per a la protecció dels béns adscrits o de titu-

laritat de l'Entitat.
e) La presumpció de legalitat i l'executivitat dels seus actes.
f) La d'inembargabilitat dels seus béns i drets, en els termes esta-

blerts a les lleis, i les de prelació, de preferència i altres prerro-
gatives reconegudes a la hisenda pública en relació amb els
seus crèdits, sens perjudici de les que corresponen a la
hisenda de l'Estat i de la Generalitat.

g) La d'exempció dels impostos estatals, autonòmics i locals, en
els termes establerts per les lleis. 

h) La d'interpretació i modificació dels contractes sotmesos a la
Llei de contractes del sector públic.

i) La de direcció i control dels serveis gestionats per l'Entitat.
j) La d'atorgament de permisos, llicències i concessions.
k) La potestat disciplinària respecte del personal funcionari, llevat

de la sanció de separació del servei.
l) La de concessió de subvencions, d'acord amb el que preveu

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subven-
cions i a la resta de normativa aplicable.

m) La potestat d'autoorganització, dins del marc d'aquests Estatuts
i de les directrius municipals.

n) La potestat de recaptació dels ingressos de dret públic que
tingui atribuïts.

o) La d'investigació, atermenament i recuperació d'ofici dels seus
béns.

p) Les de presumpció de legitimitat i d'executivitat, d'execució
forçosa i de revisió d'ofici de llurs actes administratius.

q) Qualsevol altre potestat administrativa que la normativa vigent
atribueixi a les entitats públiques empresarials.

Les potestats i les prerrogatives administratives seran exercides
pels òrgans de govern i de direcció de l'Entitat, de conformitat amb
la distribució respectiva de competències efectuada en el títol segon
dels presents estatuts.

TÍTOL II ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

CAPÍTOL I - ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article 7è. Òrgans de govern i d'administració
El govern, l'administració i la representació de l'entitat està a

càrrec dels següents òrgans:
a) El Consell d'Administració 
b) La Presidència
c) La Vice-presidència 
d) La Gerència

CAPÍTOL II EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 8è. Composició i funcionament
El Consell d'Administració assumeix el govern, l'alta direcció i la

determinació de les línies d'actuació de l'entitat. 
Està format per:
a) El President de l'entitat pública empresarial.
b) Un màxim d'onze consellers, que seran nomenats pel Ple de la

Corporació.

c) Tots els grups municipals podran designar un representant, com
a mínim, al Consell d'administració.

d) Un secretari, que haurà de ser funcionari de l' Ajuntament de
Cambrils, al qual s'exigeixi per al seu ingrés titulació superior
en Dret el qual exercirà les funcions de fe pública i assesso-
rament legal dels òrgans unipersonals i col·legiats de l'Entitat.
En les sessions del Consell, tindrà dret a veu, però no a vot.

e) El Gerent, que hi assistirà, tenint dret a veu però no a vot.
f) El Consell podrà, delegar en un o més Consellers total o

parcialment les seves atribucions, fixant en cada cas les condi-
cions de tal delegació, de conformitat amb el què s'estableix
en els presents Estatuts.

Article 9è. Funcions del Consell d'Administració
El Consell té atribuïdes les següents funcions: 
a) Aprovar la memòria de la gestió anual realitzada.
b) Aprovar el projecte de previsió anual d'ingressos i de

despeses, així com el Pla d'actuacions, inversió i finançament
de l'exercici, i elevar-los al Ple de l'Ajuntament de Cambrils,
per a la seva aprovació. 

c) Proposar i elevar al Ple de l'Ajuntament de Cambrils, per a la
seva aprovació, els comptes anuals. 

d) Proposar i elevar al Ple de l'Ajuntament de Cambrils la modifi-
cació dels Estatuts de l'Entitat.

e) Nomenar a la persona que ocupi la Gerència, a proposta del
President.

f) Proposar i elevar al Ple de l'Ajuntament de Cambrils la forma-
lització d'emprèstits, crèdits, avals o altres garanties, o qual-
sevol instrument financer al servei de les seves finalitats.

g) Ser informat de les actuacions de la resta d'òrgans i de la
gestió ordinària de l'Entitat, i efectuar-ne el seguiment. 

h) Acceptar o refusar les donacions, herències i deixes a favor de
l' Entitat.

i) Proposar a l'Ajuntament de Cambrils fundar o participar en el
capital de societats.

j) Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i
generals, per als seus llocs concrets o per a regir branques
determinades del negoci social, amb facultats per a substituir
en tot o en part les seves atribucions.

k) L'aprovació de l'inventari de béns i drets així com la seva recti-
ficació anual elevant-lo a l'Ajuntament per a la seva integració
en l'inventari general.

l) Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les
comeses pròpies de l' Entitat, la Llei 7/1985 atribueix al Ple
de l' entitat local amb el caràcter de delegable i no hagin estat
assignades a un altre òrgan.

CAPÍTOL III LA PRESIDÈNCIA

Article 10è. La Presidència
El President de l'Entitat serà l'Alcalde de Cambrils o bé el membre

del Ple de l'Ajuntament en qui hagi delegat. 
Corresponen al President les atribucions següents:
a) Ostentar la representació màxima de l'Entitat i exercir-ne la

representació institucional i subscriure, en l'esmentada qualitat,
qualsevol tipus de documents que siguin necessaris per a la
consecució de les seves finalitats.

b) Formar l'ordre del dia i convocar, presidir, suspendre i aixecar
les reunions del Consell d'Administració, dirigir les delibera-
cions i decidir els empats amb vot de qualitat.

c) Exercir tot tipus d'accions, reunions i peticions en defensa dels
drets i interessos de l'Entitat davant de qualsevol autoritat o
tribunal de qualsevol jurisdicció.

d) Proposar al Consell d'Administració el nomenament i el
cessament de la persona que ocupi la Gerència.

e) Nomenar, en el seu cas, la persona que hagi d'ocupar la vice-
presidència.

f) Totes les competències no previstes en els presents Estatuts per
a d'altres òrgans seran competència del President. 
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CAPÍTOL IV - LA VICEPRESIDÈNCIA

Article 11è. La Vicepresidència
La Vicepresidència és un òrgan optatiu que substituirà i assumirà

les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia de
la persona titular.

La Presidència nomenarà la persona que hagi d'ocupar la
Vicepresidència d'entre els membres que composin el Consell
d'Administració.

Article 12è. Exercici de les funcions delegades per la Presidència
A més de les funcions de substitució, la Vicepresidència exercirà

les funcions que li delegui la Presidència.

CAPÍTOL V - LA GERÈNCIA

Article 13è. La Gerència
El nomenament del/la Gerent/a serà proposat pel President de

l'Entitat i aprovat pel Consell d'Administració.
Aquest càrrec haurà de recaure en una persona que reuneixi les

condicions legals establertes, i que estigui especialment capacitada.
La provisió d'aquest lloc de treball seguirà el procediment de lliure
designació.

Article 14è. Funcions de la Gerència
Correspondrà al Gerent executar els acords dels òrgans de

govern; a tal efecte, el Gerent exercirà la direcció i orientació de les
línies d'actuació de l'Entitat.

La Gerència assumirà les següents funcions:
a) Responsable de la direcció i la coordinació dels serveis i

mitjans de l'Entitat.
b) Representar l'Entitat davant les administracions públiques, insti-

tucions, entitats i particulars, a excepció de la representació
Institucional i al més alt nivell.

c) Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar
les disposicions particulars que exigeixi el seu millor
compliment.

d) Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i
els serveis de l'Entitat de conformitat amb les directius dels
òrgans de govern, en els seus aspectes econòmics, adminis-
tratius, de gestió i de producció. 

e) Elaborar, d'acord amb la Presidència, la previsió d'ingressos i
despeses de l'exercici i els comptes anuals i presentar-ho al
Consell d'Administració.

f) Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al
funcionament de l'Entitat.

g) Exercir les funcions de Cap de Personal.
h) Aplicar el règim disciplinari al personal laboral, en el cas del

personal funcionari, elevar les actuacions a l'òrgan competent
de l'Ajuntament de Cambrils.

i) Resoldre els supòsits d'excedència o altres situacions previstes
en la legislació laboral vigent o elevar les actuacions a l'òrgan
competent de l'Ajuntament de Cambrils en el cas de personal
funcionari.

j) Desenvolupar la gestió econòmica, disposar de recursos
econòmics i ordenar els pagaments.

k) Contractar obres, serveis i subministraments.
l) Altres funcions que li encomani el Consell d'Administració i la

Presidència.

CAPÍTOL VI EL RÈGIM DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES

Article 15è. Delegació de competències 
Les competències atribuïdes als diferents òrgans de l'entitat són

susceptibles de delegació de conformitat amb el règim general que
les regula, llevat de les competències de la a) a la e)-ambdós incloses-
així com també la j) i k), totes elles de l'article 9è, atribuïdes al
Consell d'Administració, que són indelegables.

Amb independència de les competències que el Consell d'
Administració pot delegar en el President- Alcalde de Cambrils,
d'acord a l' establert a l'article 10è dels presents estatuts, per a qual-
sevol altre delegació de competències es requerirà en tot cas, el
compliment dels següents requisits:

a) que es disposi per un acte dictat per l'òrgan que tingui
assignada la competència; 

b) que es determini l'àmbit dels assumptes objecte de delegació,
les facultats que es deleguen i qualsevol altra condició especial
que pugui caldre concretar.

CAPÍTOL VII - DURADA DEL MANDAT DELS ÒRGANS DE GOVERN

Article 16è. Durada del mandat dels òrgans de govern
La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i

dels membres col·legiats coincidirà amb la del mandat de
l'Ajuntament de Cambrils. Tanmateix, continuaran en les seves
funcions sols per a l'administració ordinària fins a la renovació dels
membres.

Les previsions anteriors no seran aplicables al càrrec de
Gerent/a, l'exercici del qual seguirà les determinacions pròpies de la
relació que el vinculi amb l'Entitat.

CAPÍTOL VIII - RÈGIM DE SESSIONS DELS ÒRGANS COL·LEGIATS 

Article 17è. Convocatòria de les sessions dels òrgans col·legiats
Les sessions dels òrgans col·legiats han de convocar-se, al menys,

amb dos dies hàbils d'antelació, llevat de les extraordinàries que ho
hagin estat amb caràcter urgent, la convocatòria de les quals amb
aquest caràcter haurà de ser ratificada pel propi òrgan.

La convocatòria es comunicarà per escrit a cadascun dels
membres de l'òrgan col·legiat i expressarà el lloc, dia i hora de cele-
bració de la sessió, així com tots els assumptes que hagin de tractar-
se.

Article 18è. Quòrum d'assistència a les sessions dels òrgans
col·legiats

En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de
les sessions dels òrgans col·legiats serà d'un terç del nombre total dels
seus membres, que mai no podrà ser inferior a tres persones.

En segona convocatòria, mitja hora després, serà suficient la
presència de tres membres; aquest quòrum haurà de mantenir-se al
llarg de la sessió.

En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l'as-
sistència de les persones que ocupin la Presidència i la Secretaria, o
de les persones que d'acord amb les previsions d'aquests Estatuts les
substitueixin.

En cas que, per no assolir-se el quòrum exigit, no se celebrés la
sessió, podrà tenir lloc una reunió informativa per donar compte als
presents dels assumptes que havien estat inclosos en l'ordre del dia.

De concórrer les circumstàncies indicades en el paràgraf anterior,
quedaran acreditades les raons d'urgència per tal que l'Alcalde de
l'Ajuntament de Cambrils, si així ho considera oportú, exerceixi les
competències de l'òrgan col·legiat, al qual se'n donarà compte en la
sessió següent que celebri, a l'efecte de ratificació.

Article 19è. Funcionament de les sessions dels òrgans col·legiats
El Consell d'Administració es reunirà obligatòriament com a

mínim dos vegades a l'any.
El Consell d'Administració es reunirà en sessió extraordinària

sempre que ho consideri necessari la Presidència o a petició d'una
tercera part dels membres.

La fixació de les dates de les sessions les determinarà la
Presidència.

A les sessions dels òrgans col·legiats hi assistiran, amb veu i sense
vot, la persona que ocupi la Gerència i la persona que exerceixi el
càrrec de Secretari. A criteri de la Presidència, podran ser convocats
altres responsables de l'Entitat o persones alienes, que informaran o
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assessoraran l'òrgan col·legiat sobre els assumptes per als quals es
requereixi la seva presència.

En tot allò no previst en aquests Estatuts, regiran les prescripcions
establertes per la legislació local sobre el funcionament dels òrgans
col·legiats i el reglament orgànic municipal de l'Ajuntament de
Cambrils.

Article 20è. Adopció d'acords dels òrgans col·legiats de govern
Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres

presents, entenent com a tal que es produeix quan els vots a favor
superen els vots en contra.

Quan es produeixi un empat, es repetirà la votació, i si se'n torna
a produir, decidirà la Presidència amb el seu vot de qualitat.

El vot podrà ser afirmatiu o negatiu. Els membres de l'òrgan
també podran abstenir-se de votar. 

Article 21è. Règim de recursos contra els actes i acords dels
òrgans de govern i d'administració

Contra els actes sobre aplicació i efectivitat dels tributs i de la
resta d'ingressos de dret públic locals, els interessats podran formular
recurs de reposició preceptiu davant l'òrgan que els hagi dictat.

Contra els actes i acords relatius a matèries no incloses en el
paràgraf anterior, els interessats podran formular recurs d'alçada
davant l'Alcalde de l'Ajuntament de Cambrils.

En tot allò no previst en aquests Estatuts, regiran les prescripcions
contingudes en la normativa de règim local. 

TÍTOL III - TUTELA DE L'AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Article 22è. Facultats de control
A. L'Ajuntament de Cambrils exercirà a través de l'àrea o regi-

doria de què depengui en cada moment i en els termes
previstos en aquests Estatuts, la tutela sobre l'Entitat pública
empresarial en ús de les potestats que aquell tingui confe-
rides en la seva condició d'Administració Pública territorial i
tot això sense perjudici de l'autonomia necessària d'aquest
ens instrumental pel compliment de les finalitats que se li
assignen. Aquesta tutela queda complementada per la
presència de membres de la Corporació en els òrgans de
govern de l'ens i, pel que fa als actes, per mitjà de la fisca-
lització jurídica i financera, exercida a través de la
Secretaria General, Intervenció de Fons i Tresoreria de
l'Ajuntament.
En qualsevol cas correspon a l'Ajuntament l'exercici de les
competències de modificació d'aquests Estatuts i la facultat
de requerir a l'ens totes aquelles dades que consideri conve-
nients sobre la seva activitat econòmica, administrativa i
funcional.
L'Alcalde-president podrà suspendre els acords i resolucions
dels òrgans de l'Entitat pública empresarial que tractin sobre
assumptes que no siguin de la seva competència, siguin
contraris als interessos generals del municipi o de la mateixa
Entitat o constitueixin infracció manifesta de les lleis o
d'aquest Estatut dins del termini de setanta-dues hores a
comptar des de que li siguin notificats o, en el seu defecte,
des de que es prengui coneixement dels mateixos per qual-
sevol forma.
Els dubtes d'interpretació d'aquests estatuts seran resolts pel
Ple de l'Ajuntament previ dictamen de la Comissió
Informativa que correspongui i amb els informes preceptius
de Secretaria i/o Intervenció segons la matèria.

B. Sense perjudici del règim de competències reservades a
l'Ajuntament de Cambrils i de les mesures de coordinació
que puguin ser adoptades pels òrgans corporatius a
l'empara de les previsions establertes en aquest títol tercer,
així com sens perjudici de les facultats de control a què s'ha
fet referència en l'apartat anterior, s'estableixen els controls
específics següents:

a) L'aprovació de les relacions econòmiques i administratives
de l'Ajuntament i l'entitat. 

b) La determinació dels objectius, l'aprovació de la progra-
mació i el control i avaluació de la gestió i les activitats de
l'entitat.

c) D'eficàcia. 
d) De seguiment anual de les previsions d'ingressos i de

despeses.
e) Els controls específics seran exercits per les àrees, òrgans i

unitats que determini l'Ajuntament de Cambrils.

TÍTOL IV - RÈGIM ECONÒMIC I DEL PATRIMONI

Article 23è. Règim econòmic i financer
El règim pressupostari, econòmic i financer, de comptabilitat, d'in-

tervenció, de control financer i control d'eficàcia de l'Entitat, en tant
no es modifiqui la Llei reguladora de les hisendes locals, serà el
previst en aquest cos legal per les societats mercantils locals el capital
de les quals pertany íntegrament a les entitats locals.

Article 24è. Recursos econòmics
Per al compliment de les finalitats l'Entitat comptarà amb els

recursos econòmics següents:
a) Les contraprestacions rebudes per l'Entitat pels serveis que

presti i qualsevol ingrés derivat d'operacions de caràcter
comercial, mercantil o anàleg, així com altres ingressos que es
puguin obtenir per la utilització dels serveis que presti l'Entitat.

b) Els productes del seu patrimoni i altres de dret privat.
c) Les subvencions que aportin les entitats i organismes de

caràcter oficial o particular a les finalitats de l'entitat.
d) Els llegats, herències o donacions a l'Entitat que hagin estat

acceptades pel Consell d'Administració.
e) Les aportacions que l'Ajuntament de Cambrils pugui fer-li, amb

caràcter excepcional, amb càrrec als pressupostos de la
Corporació.

f) Els crèdits i aportacions obtingudes d'entitats oficials i parti-
culars.

g) Tots els altres que puguin ser-li atribuïts de conformitat amb la
normativa legal vigent aplicable.

Article 25è. Patrimoni
Constitueix patrimoni propi de l'entitat:
a) Els béns que l'Ajuntament de Cambrils o qualsevol altra admi-

nistració li adscrigui. Aquests béns conservaran la seva qualifi-
cació patrimonial originària. L'entitat tindrà les facultats de
conservació i utilització dels béns adscrits per al compliment
de les finalitats que es determinin en l'adscripció.

b) Els béns que li aporti l'Ajuntament per a ser transformats a títol
de propietari o altre negoci jurídic.

c) Els béns, drets i accions que adquireixi i/o construeixi l'entitat
per qualsevol títol legítim.

Article 26è. Contractació
El règim de contractació de l'entitat es regirà pel que disposa la

legislació de contractes del sector públic per als poders adjudicadors
que no tenen la consideració d'administració pública. 

Els contractes relacionats amb les activitats comercials i mercantils
de l'entitat s'ajustaran al què disposa a l'efecte la Llei 30/2007 de
contractes del sector públic, llevat que la naturalesa de l'activitat a
realitzar sigui incompatible amb els principis abans esmentats, incom-
patibilitat que haurà de ser degudament justificada.

TÍTOL V - RECURSOS HUMANS

Article 27è. Personal
L'entitat disposarà del personal necessari per al compliment dels

seus fins. El nombre, categories, funcions i retribucions del personal
vindran determinats en la plantilla i en la relació de llocs de treball
que a l'efecte s'aprovin.
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Les places de la plantilla i els llocs de treball seran establerts i
modificats atenent els principis d'eficàcia, economia i racionalització
dels recursos.

El personal al servei de l'Entitat estarà format per:
a) Els funcionaris de l'Ajuntament adscrits a l'Entitat, que

mantenen la situació de servei actiu en la Corporació, d'acord
amb les previsions normatives relatives a la funció pública local
de Catalunya.

b) El personal contractat en règim laboral, que es regeix per
l'Estatut dels Treballadors.

TÍTOL VI EXTINCIÓ DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL

Article 28è. Causes d'extinció
L'Entitat tindrà una durada indefinida, determinada pel

compliment de les finalitats recollides en aquests Estatuts i podrà
extingir-se en qualsevol moment per algunes de les següents causes:

a) Per acord del Ple de l'Ajuntament, que podrà modificar la
forma de gestió del servei quan ho cregui convenient, d'acord
amb el procediment legalment establert.

b) Per la impossibilitat legal o material de realitzar el seu objectiu.
c) Per qualsevol altra circumstància legal.

Article 29è. Efectes de l'extinció
L'acord d'extinció de l'Entitat haurà de contenir els criteris de liqui-

dació.
En extingir-se l'Entitat, l'Ajuntament la succeirà universalment i el

seu patrimoni revertirà a l'Ajuntament de Cambrils.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. Efectes de les modificacions legisla-
tives

Les prescripcions d'aquests Estatuts que incorporen o repro-
dueixen aspectes de la legislació bàsica de l'Estat o l'autonòmica
d'aplicació a les entitats públiques empresarials locals catalanes s'en-
tendran automàticament modificades en el moment en què es
produeixi la seva revisió.

En cas de verificar-se aquesta revisió, s'autoritza a l'Alcalde per
introduir al text dels Estatuts les corresponents modificacions o els acla-
riments pertinents.

Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en
la legislació bàsica de l'Estat o l'autonòmica d'aplicació a les entitats
públiques empresarials locals catalanes no necessitaran de l'expressa
publicació per part de l'Ajuntament.

Cambrils, 1 d'octubre de 2008. --- L'alcalde, Robert Benaiges
Cervera.

2008/12462 – AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Edicte

El Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia 30 de setembre de
2008, va adoptar per majoria absoluta, el següent acord:

"El Ple de l'Ajuntament en data 3 de juliol de 2008 va acordar
prendre en consideració i aprovar inicialment la MEMÒRIA
elaborada per la Comissió d'Estudi per l'exercici del servei públic de
gestió de la ràdio i televisió municipal i altres serveis relacionats, en
règim de lliure concurrència, així com la forma d'EPEL de gestió
directa prevista a l'artl. 85 bis de la Llei reguladora de les Bases de
Règim Local. També va aprovar els seus Estatuts i sotmetre a infor-
mació pública l'expedient .

Com sigui que la creació de la forma directa d'EPEL amb capital
íntegrament públic, constitueix un element, a la vegada, del proce-
diment de l'establiment d'una activitat econòmica, per celeritat admi-
nistrativa en l'expedient s'han seguit tots els passos d'ambdues regu-
lacions que es solapen en un sol expedient.

Ates l'artl. 201 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels
Ens Locals (ROAS)

Atès que no consten al.legacions dins el tràmit d'informació
pública de l'expedient i de tots els seus documents 

S'ACORDA:

PRIMER. ESTABLIR L'ACTIVITAT ECONÒMICA MUNICIPAL , EPEL
de gestió de la Ràdio i Televisió de Cambrils, en règim de "lliure
concurrència" amb la forma de gestió directa en substitució de
l'Organisme Autònom existent 

SEGON. Aprovar definitivament la memòria justificativa i els
estatuts, que consten degudament diligenciats a l'expedient 

TERCER. Adscriure l'EPEL a l'àrea de Cultura
QUART. L'EPEL comptarà amb un capital vinculant inicial

conforme a la partida 08 20 91100 72402 Administracions
Públiques Aportació Municipal a EPEL de Ràdio i Televisió de
Cambrils, del pressupost de l'Ajuntament per un import de 3000'-
euros.

CINQUÈ. Dissoldre la Comissió d'estudi designada per a l'ela-
boració de la Memòria acreditativa de la conveniència i oportunitat
d'exercir l'activitat econòmica de gestió directa en forma d'EPEL dels
serveis de Radio i Televisió, creada per acord del Ple Municipal de
data 29 de gener de 2008 

SISÈ. Dissoldre l'Organisme Autònom de Ràdio-TV procedint-se a
l'efecte al tancament comptable i últim inventari que passaran a
formar part de l'EPEL de nova creació, en el ben entès que es farà
efectiu un cop l'EPEL hagi obtingut personalitat jurídica pròpia per
inscripció i obtenció del NIF per part d'Hisenda

També conjuntament amb la liquidació comptable es procedirà a
la liquidació econòmica del contracte amb PROCEL de la Selva del
Camp. 

Respecte al personal existent en l'Organisme Autònom que s'ex-
tingeix, es respectaran tots els seus drets laborals conforme al
règim jurídic pre-existent, subrogant-se l'EPEL en els termes legals
establerts en l'artl. 44 del vigent Estatut dels Treballadors, sense
perjudici del personal de l'Ajuntament que en un futur s'hi pugui
adscriure.

La dissolució de l'O A també s'haurà de comunicar al Registre
d'Entitats Locals de Catalunya als efectes de la seva baixa en el
mateix 

SETÈ. Facultar àmpliament al Sr. Alcalde Robert Benaiges i
Cervera, per atorgar els documents públics i privats que siguin neces-
saris per executar els acords anteriors, inclosa la facultat de dur a
terme les actuacions que siguin necessàries , especialment la
inscripció al Registre d'Entitats Locals de Catalunya conforme al
Decret 139/2007, de 26 de juny i l'Ordre GAP/254/2007 d'11
de juliol 

VUITÈ. Fer les publicacions i comunicacions oportunes publicant-
se el text íntegre dels estatuts aprovats definitivament, en el BOPT i
tauler d'Edictes Municipal inserint una referència d'aquesta publicació
al DOGC".

Es fa públic de conformitat a l'artl. 201 del Reglament d'Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS)

L'indicat acord és definitiu en via administrativa i contra el mateix
es pot interposar el recurs següent:

Recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del
dia següent al de la publicació del present edicte, tot això de confor-
mitat amb allò que disposen els artls 10.1, 25.1 i 46.1 de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de
juliol de 1998, modificada per la Llei Orgànica 19/03, de 23 de
desembre

No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que
s'estimi procedent, d'acord amb allò que disposa l'artl. 58.2 de la
Llei 30/1992.
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