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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 13/09 DE L’AJUNTAMENT 
DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA Ú DE JULIOL DE DOS MIL NOU. 
 
A La Palma de Cervelló, el dia ú de juliol de dos mil nou, essent les vint-i-una hores i cinc 
minuts, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Xavier 
González i Alemany, i assistits per mi, la sotasignant Secretària Interventora, Núria Mompel i 
Tusell, es reuneixen els senyors Pilar Joaniquet i Anmella, Maria del Carme Rambán i Jordà, 
Joan Gràcia i Minguell, Joan Garnés i Giberga, Francesc Cortés i Roca, Josep Maria Llop i 
Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa, Beatriz Gallego i Rico i M. Carme Sáenz-
Torre i Jurado. 
 
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament 
passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia: 
 
Únic.- Desestimació del recurs especial interposat per la mercantil “Sorea, S.A.” i 
aprovació de l’adjudicació definitiva del contracte de gestió del servei públic de 
subministrament d’aigua potable del municipi a favor de la mercantil “Companyia 
General d’Aigües de Catalunya, S.A.” 
 
1.- Desestimació del recurs especial interposat per la mercantil “Sorea, S.A.” i aprovació de 
l’adjudicació definitiva del contracte de gestió del servei públic de subministrament d’aigua 
potable del municipi a favor de la mercantil “Companyia General d’Aigües de Catalunya, 
S.A.” 
 
“PROPOSTA D’ACORD DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS ESPECIAL INTERPOSAT 
PER LA MERCANTIL SOREA, SA I D’APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 
DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
POTABLE DEL MUNICIPI. 
 
Vist que per acord del Ple Municipal, de data 24 d’abril de 2009, es va iniciar el procediment 
de contractació del servei públic de subministrament d’aigua potable de la Palma de 
Cervelló, mitjançant la modalitat de concessió administrativa. 

 
Atès que durant el termini de presentació de proposicions es van presentar dues ofertes per 
part de les empreses: Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA, i Sociedad Regional 
de Abastecimiento de Aguas, SOREA, SA. 

 
Vist que en data 12 de maig de 2009 la mercantil SOREA, SA va interposar, contra l’acord 
del Ple de data 24 d’abril de 2009, recurs especial en matèria de contractació, en contra de 
l’obertura d’un procediment negociat i contra l’aprovació definitiva dels plecs de clàusules 
administratives reguladores d’aquest contracte. 
 
Atès que en data 28 de maig de 2009, la Mesa de contractació va acordar elevar al Ple de 
l’Ajuntament la proposta d’adjudicació provisional d’aquest contracte a favor de la 
Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA. 

 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 3 de juny de 2009 va 
adoptar, amb la majoria necessària, l’acord de desestimació del recurs especial en matèria 
de contractació interposat per Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SOREA S.A 
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el dia 12 de maig de 2009, contra l’acord del Ple de 24 d’abril de 2009, i va adjudicar 
provisionalment, de conformitat a l’art 135 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector 
Públic, el contracte de gestió de servei públic de subministrament d’aigua potable de la 
Palma de Cervelló, en la modalitat de concessió administrativa, a la raó social Companyia 
General d’Aigües de Catalunya, S.A., establint els termes de l’adjudicació. 
 
Atès que dit acord va ser notificat reglamentàriament a les mercantils SOREA, SA i 
Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA el dia 4 de juny de 2009, i va ser publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 135, de 6 de juny de 2009. 

 
Vist que en data 17 de juny de 2009 l’adjudicatari provisional va constituir la garantia 
definitiva por import de 52.839,75 €, havent presentat anteriorment la resta de documentació 
requerida per l’art. 135 de la LCSP. 

 
Vist que en data 23 de juny de 2009 el senyor Manuel Ayza Prats presentà, en nom i 
representació de la Companyia Aigües de Catalunya, SA, un escrit d’al·legacions contra el 
recurs especial interposat per la mercantil SOREA, SA en data 17 de juny de 2009. 

 
Vist l’informe emès en data 19 de juny de 2009 pel lletrat assessor extern Josep González 
Ballesteros. 
 
Vist l’informe preceptiu emès per la Secretària Interventora Municipal en data 26 de juny de 
2009. 

 
De conformitat amb el que estableix l’article 135.4 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, els articles 22.2.n) i 47.2.j) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. DESESTIMAR en tots els seus termes el recurs especial en matèria de 
contractació interposat per Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SOREA S.A el 
dia 16 de juny de 2009, contra l’acord del Ple de 3 de juny de 2009, motivant aquesta 
reclamació en l’informe núm. 23/2009 de la Secretària Interventora, i en l’informe del lletrat 
Josep Gonzàlez i Ballesteros, emès el dia 19 de juny de 2009, els que s’uneixen com a 
annex aquest acord. 
 
SEGON.- ELEVAR a definitiva la adjudicació provisional del contracte de gestió del servei 
públic municipal de subministrament d’aigua potable al municipi de la Palma de Cervelló, 
mitjançant la modalitat de concessió, aprovada pel Ple Municipal del dia 3 de juny de 2009 i 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 135, de 6 de juny de 2009, i 
en el Perfil del contractant. 

 
Conseqüentment, ADJUDICAR DEFINITIVAMENT l’anterior contracte a la mercantil 
“Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA”, NIF: A 60401585, (Inscripció registral: 
Registre Mercantil de Barcelona, Foli 58, Volum 39050, Full B-103407, Inscripció 47a), 
essent els termes de l‘adjudicació els següents: 
 

a) Les magnituds econòmiques del contracte les següents: 
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Cànon concessional  UN MILIÓ D’EUROS (1.000.000 €) 
Diferencial a aplicar 
sobre el tipus d’interès  Euribor (3 mesos) + 2% 
 
Percentatges a aplicar sobre 
els preus unitaris d’execució 
material de les obres sobre  
els de l’ITEC    Tram 1 100% 
     Tram 2 100% 
     Tram 3 100% 
b) Els documents contractuals els següents: 

 
a. El Plec de clàusules administratives particulars 
b. El Pla director del servei, aprovat per la Junta de Govern Local del dia 30 de 

setembre de 2008 
c. L’Acord d’adjudicació definitiva 
d. El Pla de gestió del servei, només quant a allò que defineixi les prestacions a 

càrrec del concessionari. 
 
TERCER. NOTIFICAR la desestimació del recurs especial i l’elevació a definitiva de 
l’adjudicació provisional interessats en aquest procediment, i AUTORITZAR la devolució de 
la garantia provisional presentada. 

 
QUART. NOTIFICAR al Sr. Manuel Ayza Prats, representant de l’empresa adjudicatària del 
contracte, el present acord i CITAR-LO per a la signatura del contracte que haurà de tenir 
lloc dins dels deu dies hàbils següents a la recepció de la notificació de conformitat a l’art. 
140 LCSP, moment en el qual haurà de fer efectiu el cànon de la concessió de conformitat a 
l’art. 60.3 del plec de clàusules administratives reguladores de la concessió. 

 
CINQUÈ. PUBLICAR l’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional del contracte de 
referència en el Perfil del contractant i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en 
el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data del present acord. 
 
SISÈ. COMUNICAR, de conformitat amb l’establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic, les dades bàsiques d’aquest contracte al 
Registre de Contractes del Sector Públic, i trametre, dins dels tres mesos següents a la 
formalització del contracte, una còpia certificada del document en el qual s’hagués 
formalitzat el contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya per a l’exercici de la funció fiscalitzadora. 

 
SETÈ. REMETRE a la Sindicatura de Comptes de Catalunya una còpia certificada del 
document formalitzat acompanyada d’un extracte de l’expedient atès que la quantia del 
contracte excedeix de 600.000 euros, dins dels tres mesos següents a la formalització”. 
 
Els precedents acords han estat aprovats per majoria absoluta amb els vots a favor dels 
regidors senyors Xavier González i Alemany, Maria Pilar Joaniquet i Anmella, Maria del 
Carme Ramban i Jordà, Joan Gràcia i Miguell, Joan Garnés i Giberga i Francesc Cortés i 
Roca. 



 

C/ Sant Cristòfol,  s/n. 
08756 – La Palma de Cervelló 
Tel.  93 – 672.02.02 
Fax  93 – 672.01.25 

 
Hi han votat en contra els regidors senyors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, 
Judith Menal i Tolsa, Maria Beatriz Gallego Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado. 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que el govern està satisfet de que avui es 
pugui adjudicar definitivament un contracte que realment suposarà un abans i un després en 
el tema de la concessió d’aigua, ja que a partir d’ara, el sistema de revisió de tarifes estarà 
taxat de manera que el concessionari no podrà proposar la revisió que li sembli sinó que 
s’haurà d’ajustar a una fórmula prevista. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Demana 
que consti en acta un cop més, el rebuig del seu grup de celebrar els plens en dies que sigui 
divendres, i més, tenint en compte que divendres que ve hi ha un ple ordinari. Demana que 
no passi més. 
Explica que el Ple d’avui s’ha hagut de fer perquè SOREA ha interposat un altre recurs, sinó 
no hagués fet falta. Diu que ja portem sis o set plens igual, que fa una mica de llàstima i que 
tot fa pensar que no acabarà aquí, que el concessionari anirà als Tribunals. Diu que tot això 
vol dir que el govern de la Palma ha fracassat en aquesta qüestió. 
Pregunta al Sr. Alcalde diverses qüestions relacionades amb el contracte que avui 
s’adjudica: 

- Perquè una concessió a 50 anys si això no ho fa ningú. 
- Perquè no s’ha creat la mancomunitat que preveu el Decret de segregació? Què es 

guanya no creant-la? 
- Que n’ha dit de tot plegat l’Ajuntament de Cervelló? 

 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Comenta que ja ha explicat diverses vegades que els 
plens que s’han de fer en divendres obligatòriament són els ordinaris, i que els extraordinaris 
es poden fer en dies diferents. 
Diu que el govern no deu haver fracassat tant quan SOREA, malgrat interposar recursos, 
presenta oferta en el procés de contractació. 
Seguidament respon les preguntes del regidor dient que: 
 

- Si es fa a 50 anys és perquè ens donen 1 milió d’euros i es pot executar el Pla 
Director. 

- Diu que el seu equip només fa dos anys que està al govern però que tot i així estan 
en converses amb Cervelló, i recorda que CiU va estar al govern quatre anys amb 
majoria absoluta i dos governant i que no va pas crear cap mancomunitat. 

- Comenta que Cervelló no ha de dir res de les decisions que prengui la Palma, igual 
que no van consultar amb la Palma la decisió de prorrogar-li a SOREA el seu 
contracte. Malgrat això, comenta que degut a la bona relació que hi ha actualment 
entre ambdós ajuntaments, s’ha anat explicant tot el procés. 

 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Diu que 
en el proper Ple ordinari li portarà l’acta del ple on el Sr. Alcalde es va comprometre a fer els 
plens extraordinaris en divendres. 
Pregunta a quines inversions es destinarà el milió d’euros i perquè no s’ha previst crear una 
empresa mixta on l’Ajuntament tingués el 51%, tenint en compte que es tracta d’una 
concessió tan llarga. 
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Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que el repartiment concret dels diners el 
veurà en el proper Ple ordinari on es farà la corresponent modificació de pressupost, i que el 
govern no va considerar adequada la fórmula d’empresa mixta. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Comenta 
que des del primer dia el govern ha comptat amb la oposició només per ensenyar-los un plec 
totalment definitiu i no per escoltar les seves propostes. 
Pregunta perquè no es va descartar invitar a l’empresa Aigües de Catalunya que té el 
monopoli de diversos serveis i que farà subjugar a la població. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que aquesta empresa havia manifestat, com 
d’altres, la seva voluntat de participar en el negociat i es va fer. Considera que convidar-la no 
és subjugar a la Palma, en canvi fer una línia d’alta tensió pel mig del Pla de Sant Joan sí 
que és una subjugació, no per 50 anys, sinó per tota la vida. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Pregunta 
perquè es va convidar a Aigües de Catalunya a un procediment negociat, que té una 
obertura menor a la del concurs, i en canvi, aquesta en el procediment obert no es va 
presentar. Considera que hagués estat més transparent que s’hagués presentat en igualtat 
de condicions en un procés obert. 
 
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de  La Palma Sempre-EPM: Diu al 
senyor Llop que el procediment negociat és igual de legal i transparent que el procediment 
obert. Diu que si no té cap prova no pot anar fent insinuacions de que el contracte està fet a 
mida. Li demana que no ho digui més per respecte als votants. 
 
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que en el procediment negociat es van 
convidar a les empreses que havien mostrat el seu interès en participar-hi, sense cap mena 
de preferència. 
 
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de  Convergència i Unió: Diu que 
és decebedor que el Sr. Alcalde no sàpiga dir a quina inversió es destinarà el milió d’euros 
de cànon. Comenta que seria patètic que es destinés a cobrir dèficit del pressupost. 
 
No havent-hi més assumptes per tractar, i essent les vint-i-dues hores i tres minuts, el Sr. 
Alcalde aixeca la sessió de la qual com a Secretària, estenc aquesta acta. 
 

L’Alcalde     La Secretària 
 
 


