ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 5/2009 DE L’AJUNTAMENT DE
LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA VINT-I-CINC DE MARÇ DE DOS MIL
NOU.
La Palma de Cervelló, a vint-i-cinc de març de dos mil nou, essent les vint hores i quinze
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, 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.- 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.
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.
“PROPOSTA D’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 DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
Atès l’acord adoptat per la sessió extraordinària del ple de data 20 de febrer de 2009,
d’aprovació de l’expedient de contractació de la concessió del servei públic de
subministrament d’aigua potable.
Atès que en compliment de dit acord va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona núm. 51 de data 28 de febrer de 2009 i en el perfil del contractant, l’edicte
d’aprovació dels plecs de clàusules administratives i sotmissió d’aquests a informació pública
durant un termini de vint dies i d’obertura de licitació d’aquest contracte condicionant
l’adjudicació al resultat de la informació pública.
Atès que en data 19 de març de 2009, s’ha assentat d’entrada al registre general amb el
número 1105 el recurs especial en matèria de contractació interposat per “Sorea, Sociedad
Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.”, contra l’acord del ple municipal del dia 20 de
febrer de 2009.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER. INADMETRE el recurs especial en matèria de contractació interposat per “Sorea,
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.” el dia 19 de març de 2009 contra
l’acord del ple municipal del dia 20 de febrer de 2009 que aprova el plec de cláusules
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administratives particulars de la concessió del servei públic d’aigua potable a la Palma de
Cervelló, dins de l’acord d’aprovació de l’expedient de contractació, per ser extemporani,
motivant aquest acord en l’informe jurídic que s’uneix al seu cos.
SEGON. INFORMAR la recurrent que, de conformitat amb l’article 37.10 de la Llei de
contractes del sector públic, en connexió amb l’article 89 de la Llei del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquest acte és una
resolució, posa fi a la via administrativa i contra ell només es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de
dos mesos, si bé, qui es trobi legitimat activament podrà interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.”
Essent les 20:20h assisteix a la sessió el regidor del grup municipal de La Palma SempreEPM, el senyor Joan Gràcia i Minguell.
Els precedents acords han estat aprovats 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.
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 s’inadmet l’esmentat recurs d’acord amb
les consideracions de l’informe Ballesteros.
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Espera
que el govern reconsideri aquesta posició sobre la concessió i que retiri l’acord que es porta
a aprovació.
Diu que se li va demanar al Sr. Alcalde que els plens extraordinaris es convoquessin en
divendres si és que no hi havia una causa molt justificada. Diu que avui és dimecres i vol
saber aquesta causa.
Explica que a més, després d’aquest Ple se’n celebrarà un altre, extraordinari i urgent, que
va ser convocat ahir i es fa per desestimar el recurs que CiU va presentar ahir mateix. Diu
que es presentà el recurs a les 10:00h i al migdia ja es convocava el Ple.
Explica que la concessió que el govern vol aprovar consisteix en hipotecar durant 50 anys el
poble amb una empresa en relació a un servei tan essencial com és el de l’aigua. Diu que a
canvi, l’Ajuntament obtindrà 1 milió d’euros que els ciutadans començarem a pagar a partir
de l’any 2012 perquè al Sr. Alcalde no li ha convingut que l’increment de tarifes per pagar
aquesta concessió es faci dins d’aquest mandat.
En relació al milió d’euros diu que serviran únicament per tapar el dèficit pressupostari creat
per la mala gestió i no pas per pagar noves inversions pel poble.
Recorda que el Decret de segregació contemplava que s’havia de crear una Mancomunitat
per gestionar el tema de l’aigua i que no s’ha fet. Ara pot passar que si la concessió
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s’adjudica a una altra empresa diferent de Sorea, que és la concessionària de Cervelló fins el
2020, podria ser que aquests portés a la Palma als tribunals i reclamés el lucre cessant.
Finalment diu que a conseqüència de les obres hidràuliques que ha fet la Generalitat
(dessaladores etc.), durant els propers temps s’apujarà el rebut de l’aigua. Si a aquest fet li
sumem que a partir del 2012, el milió d’euros de cànon es començarà a retornar a compte
d’un increment de tarifes, vol dir que fer aquesta concessió comportarà, en els propers anys,
un augment molt important de les tarifes, de quasi un 500%, amb la qual cosa, un rebut
actual de 100€ passarà a costar 400€.
Joan Gràcia i Minguell, regidor del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Diu que
no explicarà el plec de condicions reguladores de la concessió perquè en el seu moment ja
es va dedicar molt de temps en fer-ho.
Comenta que el cor li demana no contestar a les preguntes del regidor Llop per les
afirmacions tan greu que va fer en l’anterior ple sobre els regidors del govern, arribant a
insinuar que s’havia arribat a acords amb les companyies de l’aigua. De tota manera, diu que
atès que és un regidor de l’Ajuntament té l’obligació de respondre i per això diu a la Palma i a
tots els seus ciutadans que estiguin tranquils, que la visió tan apocalíptica del Sr. Llop no
serà realitat, el rebut no s’apujarà un 500%, i si s’apuja, serà a conseqüència de normatives
europees, que vindran igual tant si fem aquesta concessió, com si no la fem.
Diu al regidor Sr. Llop que en el fons no li deu semblar tan mal feta la concessió ja que va dir
que si el milió d’euros es destinaven a comprar el Pla de Sant Joan hi estava d’acord. Afirma
que aquests diners no serviran per tapar forats, serviran per fer inversions.
Comenta que Convergència i Unió ha tingut quatre anys per constituir la mancomunitat si la
considerava tan necessària i en canvi no ho ha fet, amb la qual cosa, ara no pot donar la
culpa de que no estigui feta. Acaba dient que CiU són els menys indicats per donar lliçons de
com s’han de fer els increments de tarifes, doncs quan estaven al govern van convenir no
pagar els augments, fins passades les eleccions.
Josep Maria Llop i Rigol, regidor del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que
no se li han contestat les preguntes que havia fet. Aprofita per comentar que ahir van acudir
a l’Ajuntament per demanar còpia del contracte de Sorea atès que és un document necessari
per preparar el Ple d’avui. Comenta que van haver de baixar expressament dues vegades a
l’Ajuntament per demanar-lo i els van dir que no tenien instruccions de l’Alcalde dient que els
entreguessin aquesta documentació. Diu que van demanar de veure-la al menys, i que no ha
estat fins avui mateix que hi han tingut accés.
Diu que el govern de CiU no va voler mai tancar el tema de la mancomunitat fins que no
estés solucionat tot el procés de segregació.
En relació als convenis que va signar l’anterior govern diu que tots ells han estat bons per la
Palma i no han costat res pel poble, Fecsa ha facilitat el subministrament d’energia al poble,
Can Ollé, han cedit uns terrenys a l’Ajuntament, Ciments Molins acabarà donant 8 milions
d’euros.... aquests convenis han estat criticats però a l’Ajuntament d’ara li deuen sembla bé
perquè si no fos així, els hagués hagut de denunciar, i no ho ha fet.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Demana al
Sr. Alcalde perquè no li ha volgut donar còpia del contracte de Sorea quan l’ha anat a
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demanar a l’Ajuntament. Diu que avui ha vist el contracte i que es tracta d’uns quants fulls
que podien ser fàcilment fotocopiats. Fa constar que també va demanar còpia de la carta
que es va enviar a Sorea per comunicar l’extinció de la concessió, i que aquesta, encara no
hi ha pogut tenir accés.
Diu que el milió d’euros de cànon de la concessió serviran per aguantar el pressupost del
2009, que no es digui que serviran per fer inversions, quan les úniques inversions que es
faran aquest any són les del Zapatero.
Comenta que el govern d’ara criticava en el seu moment al govern de CiU perquè no es
posava d’acord amb Cervelló fet que no permetia crear la mancomunitat i fa constar que ara
és el govern actual qui és incapaç de posar-se d’acord amb Cervelló, doncs no han pogut
pactar una sortida de la variant.
Xavier González i Alemany, Alcalde: Diu que si no se li ha pogut facilitar la documentació
és perquè l’Ajuntament té a molt personal de baixa, i és un moment de molta feina degut al
tema FEIL.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que ella li
preguntava perquè no havia donat les instruccions necessàries a la persona que li havia de
facilitar la informació, ja que això és la resposta que se li va donar quan va demanar perquè
no tenia la còpia del contracte a punt. Comenta que el contracte de Sorea té 20 fulls i que
ella mateixa hagués fet les fotocòpies si hagués calgut degut a la feina que hi podia haver.
I essent les vint-i-una hores i quaranta-cinc minuts, 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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