ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 9/2009 DE
L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA VINT-I-QUATRE
D’ABRIL DE DOS MIL NOU A SOL·LICITUD D’UNA QUARTA PART DELS REGIDORS.
La Palma de Cervelló, a vint-i-quatre d’abril de dos mil nou, essent les vint-i-una hores i
quaranta-cinc minuts, a la sala de Plens de l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il.lm. Sr.
Alcalde, en Xavier González i Alemany, i assistits per mi, la sotasignant Secretària
Interventora, Núria Mompel i Tusell, es reuneixen els regidors Pilar Joaniquet i Anmella,
Maria del Carme Ramban i Jordà, Joan Gràcia i Minguell, Francesc Cortés i Roca, Joan
Garnés i Giberga, Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa,
Maria Beatriz Gallego i Rico i Maria Carmen 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:
1.- Debat i estimació, si s’escau, de les al.legacions presentades, pel grup municipal de
Convergència i Unió, contra el plec de clàusules administratives particulars reguladores de la
concessió municipal del servei públic d’aigua potable a la Palma de Cervelló, pel que fa al
termini de la concessió.
2.- Aprovació del programa de participació ciutadana sobre el model de gestió de l’aigua al
municipi.
3.- Aprovació de la pròrroga del contracte de concessió amb l’actual concessionari fins a 31
de març de 2012.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Explica que aquest Ple ha estat convocat per una
quarta part dels regidors del Ple.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
quan l’oposició planteja la convocatòria d’un Ple és perquè està passant una cosa molt
important. Diu que l’actuació d’aquest govern és un nyap rere un altra nyap, i mostra d’això
és el Ple que ara es celebra. Explica que primer el govern n’ha convocat un altre per poder
desestimar les al·legacions del nostre grup perquè ara, no es pugui votar aquestes
propostes. Demana al Sr. Alcalde que dimiteixi ja que com s’ha comprovat en el Ple anterior,
si no sabia que Aigües de Catalunya era propietària del 70% del Pla de Sant Joan havia
d’haver rectificat, i en un exercici de clara prepotència no ho ha fet.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que no entén la seva posició.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Demana
a la Sra. Secretària Interventora que llegeixi les propostes d’acord que han presentat
1.- Debat i estimació, si s’escau, de les al·legacions presentades, pel grup municipal
de Convergència i Unió, contra el plec de clàusules administratives particulars
reguladores de la concessió municipal del servei públic d’aigua potable a la Palma de
Cervelló, pel que fa al termini de la concessió.
“PROPOSTA RELATIVA A L’ESTIMACIÓ DE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES, PEL
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, CONTRA EL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONCESSIÓ MUNICIPAL
C/ Sant Cristòfol, s/n.
08756 – La Palma de Cervelló
Tel. 93 – 672.02.02
Fax 93 – 672.01.25

1

DEL SERVEI PÚBLIC D’AIGUA POTABLE A LA PALMA DE CERVELLÓ, PEL QUE FA A
LA DURADA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ.

El passat 20 de Febrer, va convocar-se un ple extraordinari, que entre d’altres temes, va
abordar la futura concessió del servei de subministrament d’aigua potable:
“3.- Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars reguladors de la concessió
del servei públic d’aigua potable de la Palma de Cervelló i de l’inici de l’expedient de
contractació.”
El dia 20 de Març, 4 dies abans que finalitzés el termini per a presentar al.legacions contra
l’aprovació del plec de clàusules particulars, es va convocar un ple extraordinari, a celebrar
el dia 25 de Març, amb un únic punt a l’ordre del dia:
“1.- Aprovació de l’acord d’inadmissió del recurs especial en matèria de contractació
interposat per la mercantil “SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S:A.”
Contra l’acord del ple municipal del dia 20 de febrer de 2009 que aprova l’expedient de
contractació de la concessió del servei públic d’aigua potable.”
El dia 24 de Març, el grup municipal de Convergència i Unió va presentar un escrit
d’al.legacions contra l’esmentat plec de clàusules.
El mateix dia 24 de Març, l’alcalde va convocar un ple extraordinari i urgent a celebrar, el
mateix dia 25 de Març, que se celebraria 5 minuts després de la finalització del ple
extraordinari que havia estat convocat ja el dia 20. El motiu de la convocatòria del ple
extraordinari i urgent, era el de desestimar les al.legacions presentades pel grup de
convergència i Unió.
La companyia Sorea, actual concessionària gestora del servei va presentar també
al.legacions contra el plec de clàusules dins de termini, i possiblement, amb posterioritat a la
convocatòria del ple extraordinari i urgent.
El dia 25 de Març va celebrar-se el ple extraordinari convocat i el recurs especial presentat
per l’empresa SOREA fou desestimat amb la majoria conformada pels grups que donen
suport al govern municipal.
Amb posterioritat al ple extraordinari, l’alcalde va anunciar que no es celebraria el ple
extraordinari i urgent, atès que SOREA havia presentat al.legacions, i que era millor
desestimar tots els recursos en un sol acte.

El dilluns, 30 de Març finalitzava el termini, per tal que els licitadors puguessin presentar les
seves ofertes.
El dimarts, 31 de març es convoca un ple extraordinari pel divendres, 3 d’Abril, amb el
seguent ordre del dia:
“1.- Desestimar les diverses al·legacions presentades durant el termini d’informació pública
de l’acord d’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars”
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El dijous, 2 d’Abril, tots els regidors rebem una notificació de l’Alcalde, desconvocant el ple
extraordinari, previst pel dia 3 d’Abril.
Un cop finalitzat el termini previst en el plec no s’ha presentat cap oferta , per la qual cosa,
s’ha de declarar desert el concurs.
No obstant i això, caldrà estimar o desestimar les al.legacions presentades contra dit plec de
clàusules.
ATÈS QUE tota aquesta actuació administrativa, convocant i desconvocant plens
extraordinaris per resoldre al.legacions i recursos i el resultat final del procediment, la manca
de presentació de cap oferta i l’absència de licitadors indiquen que cal iniciar de nou
l’expedient, confeccionant un plec de condicions amb el pertinent rigor tècnic i polític,
revisant el seu contingut i especialment la durada del contracte que es pretenia formalitzar.
ATÈS QUE com ja va posar de manifest el Grup Municipal de Convergència i Unió en el seu
escrit d’al.legacions, la durada de la concessió implicaria de facto que el municipi de la
Palma deixés durant mig segle, la gestió d’un dels serveis públics més essencials que han
de prestar els ens locals a mercè d’una empresa privada. I que si la durada del contracte fos
menor, permetria a l’ajuntament poder-se adaptar a les necessitats canviants del servei, a la
racionalització de la gestió de l’aigua i no hipotecaria aquest bé tant preuat encotillant-se
amb un contracte de mig segle, sense tenir una mínima previsió, ni a mig termini, de les
necessitats que tindrà el nostre municipi, en quant al servei però també en quant a les
inversions que es requeriran per adaptar-se a aquesta realitat canviant.
Vist que, segons liquidació provisional del pressupost General de l’Ajuntament corresponent
a l’exercici 2008, es produeix un resultat pressupostari negatiu de 595.000€
Vist que l’ajuntament té contractada una operació de tresoreria per import de 400.000€
Vist que addicionalment, en pressupost 2008, l’Ajuntament ha contractat un crèdit per import
de 390000€

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER. Estimar les al.legacions presentades pel grup de Convergència i Unió contra el
plec de clàusules ADMINISTRATIVES PARTICULARS reguladores de la concessió
municipal del servei públic d’aigua potable a la Palma de Cervelló, pel que fa a la durada del
contracte de concessió, amb el compromís que la durada del contracte que haurà de fixar el
futur plec serà el resultat d’un anàlisi econòmico-tècnic, d’un estudi rigorós d’explotació del
servei i que haurà de permetre a l’ajuntament poder-se adaptar a les necessitats canviants
del servei, a la racionalització de la gestió de l’aigua i no hipotecarà aquest bé tant preuat
encotillant-se amb un contracte de 50 anys, sense tenir una mínima previsió, ni a mig termini,
de les necessitats que tindrà el nostre municipi, en quant al servei però també en quant a les
inversions que es requeriran per adaptar-se a aquesta realitat canviant.
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SEGON. Notificar l’adopció de l’acord a totes les parts interessades. ”
Els precedents acords han estat rebutjats amb els vots en contra 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.
Hi ha votat a favor 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 no s’han produït intervencions.
2.- Aprovació del programa de participació ciutadana sobre el model de gestió de
l’aigua al municipi.
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE PARTCIPACIÓ CIUTADANA EN
RELACIÓ AL MODEL DE GESTIÓ INTEGRAL DE L’AIGUA A LA PALMA DE CERVELLÓ.
Vist que no va presentar-se cap empresa al concurs públic convocat i aprovat per part de
l’ajuntament de la Palma, pel ple del passat 20 de Febrer de 2009 per la concessió municipal
del servei públic d’aigua potable a la Palma de Cervelló
Vist que, per tant, caldrà plantejar-se un nou concurs o adoptar altres solucions.
Atès que la decisió sobre la matèria de l’aigua afecta durant molts anys, la potestat
autoorganitzativa de l’ajuntament, perquè limita de facto la seva llibertat de decidir i gestionar
un dels recursos més fonamentals com és el del subministrament i abastament de l’aigua a
la ciutadania de la Palma.
Vist que l’Agenda XXI preveu que els recursos fonamentals siguin objecte d’un debat i de la
participació ciutadana.
Vist que l’ajuntament de la Palma va aprovar l’Agenda XXI local, per la unanimitat del ple
municipal de la Palma .
Vist que el decret de segregació preveu, pel que fa a la matèria de les aigües, la possibilitat
de constituir una mancomunitat de gestió.
Vist que aquesta mancomunitat no s’ha constituït encara i que el passat més de març va
finalitzar la concessió a favor de l’empresa SOREA i cal decidir encara la solució més idònia
en relació a les infraestructures compartides amb el municipi de Cervelló.
Vist que, amb caràcter subsidiari, dit decret de segregació preveu que la distribució de bens i
de serveis entre els dos ajuntaments resultatns, sigui d’un terç per la Palma i de 2 terços per
Cervelló.
Atès que en el territori de Cervelló, hi ha pous d’abastament d’aigua que formen part
d’aquest patrimoni comú, i, que per tant, en el cas d’explotació de les aigües, un terç
correspondria al municipi de la Palma
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Atès que una concessió es planteja per periodes de temps molt llargs i, que per tant, cal que
tinguin en consideració tots els aspectes rellevants que poden afectar-la directa i
indirectament.
Es proposa al ple l’adopció dels seguents,
ACORDS,

PRIMER. Aprovar la redacció d’un programa de participació ciutadana, amb la participació
del teixit associatiu de la Palma, els Grups polítics del municipi i la ciutadania, destinat a
informar primer, i a legitimar després, la decisió sobre el model de gestió integral de les
aigües, amb el que el municipi de la Palma de Cervelló es vol dotar.
SEGON. Redactar, els informes tècnics, econòmics i jurídics necessaris que ajudin perquè el
procés de participació ciutadana, recomani el model de gestió de les aigües més adequat pel
nostre municipi.
TERCER. Iniciar l’expedient i les negociacions, que condueixin a la creació de l’entitat
jurídica necessària per la gestió de les infraestructures comuns amb el municipi de Cervelló,
tal com es preveu en el decret de segregació municipal de 21 de Juliol de 1998.
QUART. Notificar l’adopció dels acords anteriors a la concessionària SOREA i a l’Ajuntament
de Cervelló. “
Els precedents acords han estat rebutjats amb els vots en contra 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.
Hi ha votat a favor 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 no s’han produït intervencions.
3.- Aprovació de la pròrroga del contracte de concessió amb l’actual concessionari
fins a 31 de març de 2012.
“PROPOSTA RELATIVA A LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI
DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE LA PALMA.

Vist que l’Ajuntament de la Palma ha debatut l’estimació de les al.legacions presentades
contra el plec de clàusules aprovat provisionalment, el passat 20 de Febrer.
Vist que s’ha debatut el programa de participació ciutadana sobre el model de gestió,
subministrament i abastament d’aigua.
Vist que s’ha tractat la conveniència sobre la redacció d’informes tècnics i econòmics
suficients, objectius i imparcials que ajudin el procés de participació ciutadana.
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Vist que s’ha debatut l’inici de l’expedient que condueixi a la creació de l’entitat jurídica que
gestioni les infratesructures comuncs amb el municipi de Cervelló.
Atès que aquest procés comportarà un periode dilatat en el temps i que mentrestant és
preceptiu garantir la continuïtat del servei bàsic de subministrament amb les degudes
condicions.

Es proposa al Ple l’adopció dels seguents
ACORDS:

PRIMER. Prorrogar la concessió amb l’empresa Sorea fins el 31 de març de 2012.
SEGON. Aplicar les variacions experimentades per l’índex de preus al consum, aprovades
per la Generalitat, en l’actualització automàtica de les tarifes de l’aigua.
TERCER. Notificar l’acord de pròrroga a la concessionària Sorea. “
Els precedents acords han estat rebutjats amb els vots en contra 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.
Hi ha votat a favor 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 no s’han produït intervencions.
I essent les vint-i-dues hores, i no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca
la sessió, de la qual jo com a Secretària, aixeco aquesta acta.
L’Alcalde,
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