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ESBORRANY D’ACTA 
 
ÒRGAN  
    
Ple municipal 
 
IDENTIFICACIÓ DE LES SESSIONS 
 
Data: 28  de juny  de 2005 
Número: 6/2005 
Caràcter: extraordinari 
Temps de celebració: 
 

Constitució:  20  hores,   minuts 
Aixecament:       21 hores,    minuts 

 
RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS 
 
Assistents 
 
CIU 
Josep Maria Llop i Rigol 
Albert Guilera i Planas 
Jordi Segura i Tejedor 
Maria Beatriz Gallego i Rico 
Núria Casamada i Humet 
Maria Carme Sáenz Torre i Jurado 
 
ELP-PSC 
Joan Gràcia i Minguell 
Pilar Joaniquet i Anmella 
 
 
CPLC 
Ramón Batlle i Gelabert 
 
ERC-AM 
Christian Riverola i Romero 
 
Absents sense justificació 
 
Cap 
 
Absents amb justificació 
 
Roser Cabero i Moré 
 
PRESIDENT 
 
Josep Maria Llop i Rigol, alcalde 
 
SECRETÀRIA 
 
Maria Rosa Natal i Pujol, secretària-interventora accidental.  
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QUÒRUM 
 
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant el seu 
transcurs. 
 
CONVOCATÒRIA 
 
Primera 
 
ASSUMPTES CONEGUTS 
 
A. Actes 

 
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 4/2005, d’1 d’abril. 
 
Deliberacions: 
 
Sr. Gràcia: Manifesta que en la seva intervenció en les deliberacions del punt 2 de l’ordre del 

dia, que consta transcrita a la pàgina 11 de l’acta, on diu “tenia un cost del 20% 
sobre el preu del contracte” creu haver dit un “sobrecost”, demana que si és així és 
faci constar la paraula “sobrecost”. 

 
Votacions:  Sotmesa a votació la modificació de l’acta  en el sentit proposat pel Sr. Gràcia, 

s’aprova pel vot afirmatiu de tots els membres consistorials presents. 
 
 
Votacions:  Sotmès a votació l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 4/2005, d’1 

d’abril  amb la incorporació de l’esmena proposada pel Sr. Gràcia, s’aprova pel vot 
afirmatiu de tots els membres consistorials presents. 

 
C. Secció dispositiva 
 
C.a Procediments municipals 
 
C.a. 2. Concessió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans. Adjudicació. 
 
Proposta d’acord que l’alcalde eleva al ple: 
 
“PROCEDIMENT 
 
Concessió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans. Adjudicació. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Adjudicar a la raó social: 
 

CONCESIONARIA BARCELONESA, S.A. amb CIF A 08814915 i domiciliada a la Gran 
Via Carles III, 98, 3-3a de Barcelona (08028) 
Dades registre general: Núm. 1.929, de 10 de juny de 2005, 12:00 hores 
 Representant: Joaquim Mata Ferris 
 NIF: 38 355 483 Q 

 
la concessió del servei públic de residus sòlids urbans, amb un preu de contracte de: 

- Preu del servei durant el període transitori: 75.826,44 euros 
- Preu anual del servei durant el període definitiu: 110.609,27 euros 
- Capital de l’amortització: 448.895,00 euros 
- Diferencial d’interès de l’amortització: 0,4 
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Havent de desenvolupar la prestació en els termes de les bases i segons la proposta econòmica i 
de serveis aportats en la plica. 
 
Segon.- Requerir de l’adjudicatari les actuacions següents dins dels terminis que també 
s’esmenten: 
 

- Constituir a la Tresoreria Municipal la garantia definitiva per import de seixanta mil 
(60.000) euros en el termini de 15 dies naturals des que es notifiqui a l’adjudicatari 
l’adjudicació, i prèviament a la formalització del contracte. 

 
- Requerir el contractista que abans de formalitzar el contracte satisfaci les despeses 

dels anuncis de licitació que ascendeixen a 668,99 euros. 
 

- Requerir el contractista perquè en el termini de 30 dies naturals formalitzi el contracte. 
 
Tercer.- Incorporar com a motivació d’aquesta adjudicació les actes de les sessions de la mesa de 
contractació celebrades el dia 15 i 17 de juny de 2005.” 
 
Informe de la secretària accidental emès en data 22 de juny de 2005: 
 
“L’informe s’emet a l’empara de l’article 47.2.j de la Llei reguladora de les bases de règim local 
(redacció de la Llei 57/2003, de 16 de desembre) 
 
L’adjudicació s’ha verificat conforme a la normativa sobre contractes de les administracions 
publiques i als plecs reguladors del contracte. 
 
La proposta d’acord que s’eleva al ple conté els apartats següents: 
 

- Adjudicació a la licitadora proposada per la mesa de contractació 
- Requeriment a l’adjudicatari que en el termini de 15 dies naturals es constitueixi la garantia 

definitiva a la tresoreria municipal. 
- Requeriment a l’adjudicatari que abans que es formalitzi el contracte satisfaci les 

despeses dels edictes de licitació. (clàusula 5, apartat 1, lletra l del plec administratiu) 
- Requeriment a l’adjudicatari que en el termini de 30 dies naturals formalitzi el contracte. 

 
Atesos els termes de l’acord i el ja declarat en relació a la licitació, s’informa favorablement la 
proposta d’acord sobre adjudicació de la concessió del servei públic de recollida de residus sòlids 
urbans.” 
 
Deliberacions: 
 
Alcalde: Exposa els termes de la proposta d’adjudicació i fa un resum del procés de licitació 

així com de les previsions per al procés de soterrament  de contenidors. 
 
Sr. Riverola: Afirma que votarà en contra i manifesta el seu desacord en els següents termes: 
 

- En el procés de negociació per la rescissió del contracte amb TMA no hi 
ha hagut la suficient flexibilitat i l’Ajuntament  ha cedit a tot el que ha demanat 
aquesta empresa. 
- Els plecs de clàusules per a la licitació del concurs son molt complexes i 
no  s’entenen,  a més no s’han lligat suficientment  les penalitzacions pel que 
durant els anys que duri la concessió hi podran haver vagues. 
- Aquest any s’han adjudicat contractes propis d’Ajuntaments més grans, 
amb aquest contracte “s’ha llençat la casa per la finestra” i per quadrar el 
pressupost del 2006 s’hauran de fer equilibris. 
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Sr. Batlle: Declara que s’abstindrà en la votació doncs s’ha assabentat de les condicions de 
la concessió a les 19 hores d’avui.  

 
Sr. Gràcia: Manifesta el seu desacord en els següents termes: 
 

- Malgrat tractar-se d’un contracte de 281 milions de pessetes, 
probablement el més important que adjudicarà l’Ajuntament en molts anys, les 
empreses han tingut  un termini de només 15 dies per a presentar-se,  se n’ha 
presentat només una i s’ha adjudicat a corre cuita. 
- Resulta curiós lo ajustats que estan els preus oferts per l’empresa amb els 
preus màxims de la licitació: 
Preu màxim període transitori: 76.800 €, preu ofert per l’empresa: 75.826 € 
Preu màxim període definitiu: 112.000 €, preu ofert per l’empresa: 110.609 € 
Preu màxim capital amortització: 450.000 €, preu ofert per l’empresa: 448.895 €  
- En l’últim ple ja va explicar que l’Ajuntament té un deute de 1.672.000 € 
que representa el 80% de la seva capacitat d’endeutament i a això se li ha d’afegir 
la inversió que té que fer l’adjudicatari del contracte de 448.000 € i que 
l’Ajuntament haurà d’amortitzar encara que no figurarà com un deute. 
- Amb data 24 de maig s’ha registrat una carta del Director General de 
Política Financera que demostra que no només és aquest grup municipal que 
considera que el deute és massa alt,  diu “...no es pot concloure que s’hagi assolit 
una situació d’equilibri financer de forma estable en el temps, atès que el nivell 
d’estalvi corrent obtingut a la liquidació de 2004, no cobreix l’import resultant de 
l’augment de les amortitzacions dels propers exercicis i de la càrrega financera 
addicional que pot comportar la divisió patrimonial prevista a l’article 4....”.  
- L’any 2006 el cost de la recollida de les escombraries s’haurà incrementat 
en un 60%, això vol dir que els rebuts de la taxa d’escombraries s’hauran 
d’incrementar en un 30%. 
- S’han gastat 26 milions de pessetes per trencar el contracte amb TMA 
quan només quedaven dos anys de contracte. 
- Mentre per un costat s’inicia l’Agenda 21, per un altre s’adjudica un 
contracte que suposa un canvi en el tipus de recollida d’escombraries  amb un 
increment del cost molt important. D’aquest tema no se’n tornarà a  parlar fins l’any 
2011 o 2012 quan aquesta era una opció de l’Agenda 21. 
- Pregunta si l’alcalde o algun regidor havia parlat abans de la licitació amb 
l’empresa que s’ha presentat al concurs. 

 
Alcalde: Contesta al Sr. Gràcia en els següents termes: 
 

- Efectivament, havia parlat abans de la licitació amb aquesta i amb d’altres 
empreses amb la finalitat de promoure la concurrència i de treballar aspectes dels 
plecs de condicions tècniques. 
- Es tracta d’un concurs dur amb molt de rigor en les exigències, al final 
només s’ha presentat una empresa i l’Ajuntament no ha tingut opció de triar. 
- L’Agenda 21 promou la participació ciutadana en tots els àmbits però això 
no vol dir que l’Ajuntament ha d’estar inactiu. 
- Per decisió política l’increment del cost del servei no implicarà un augment 
de les taxes. 
- Tota concessió en la mesura que immobilitza actius, aquests s’han 
amortitzar i això no és un deute encobert.   
- L’Ajuntament va fer una petició a la Direcció General de Política Financera 
en el sentit de que, atesa l’evolució dels ingressos municipals,  es pogués 
considerar conclòs el pla de sanejament financer.  La Direcció General ha 
contestat que no  perquè no està feta encara la divisió patrimonial entre la Palma i 
Cervelló.  
- El contracte de recollida domiciliària  de residus sòlids urbans amb TMA 
estava emmetzinat des del seu inici  per molts elements imprecisos, com ara no 
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contemplar la possibilitat de la segregació i molts d’altres i la prestació del servei 
era deficitària. 
- El que es paga a TMA per la rescissió del contracte contempla només els 
90.000 euros del tonatge  a l’abocador de Vacarisses dels anys 2003 i 2004 més 
46.000 euros que és una part del que TMA demanava per actualització de preus. 
No s’ha pagat res per lucre cessant. No es pot considerar una mala negociació. 
- L’equip de govern ha fet una aposta important per una recollida en 
condicions molt diferents amb un increment del cost. Es tracta d’una decisió molt 
pensada. 
- L’any 2006 es preveu que els ingressos en concepte de l’IBI 
s’incrementaran en uns 100.000 euros. 

 
Sr. Gràcia: Intervé en els següents termes:   

- Amb l’adjudicació d’aquest contracte el deute de l’Ajuntament es situa per 
sobre del 110% dels ingressos ordinaris i això és molt perillós. 
- L’equip de govern com que té un compromís amb els seus votants fa el 
canvi en el tipus de recollida d’escombraries malgrat el que digui l’Agenda 21. 
- Es va fer l’obra d’eixamplament del revolt de l’Església perquè era un 
compromís polític, ara s’adjudica un nou contracte d’escombraries i suposa que el 
tercer compromís serà la piscina coberta. 
- Li agradaria tenir un alcalde que no només treballés pels que el van votar. 

 
Alcalde: Contesta la intervenció del Sr. Gràcia dient: 
 

- Repeteix que tota concessió comporta una amortització a traves de capital 
ordinari. 
- La llei diu què és un deute i quin és l’endeutament que pot suportar un 
Ajuntament. 
- Li resulta ofensiu que el Sr. Gràcia digui que només governen pels que els 
han votat, un govern té l’obligació de governar per tots els ciutadans i ha d’estar 
obert a totes les sensibilitats però també ha de prendre decisions. Es cert que el 
programa electoral genera un conjunt d’expectatives però els projectes que es 
duen a terme és valoren globalment i no només es fan perquè hi eren en el 
programa.  
- Que el govern prengui decisions i no ho deixi tot al que decideixi la 
participació ciutadana exclusivament no vol dir que es menys tingui l’Agenda 21. 
- Sempre que sigui possible s’aplicarà l’Agenda 21 però l’equip de govern té 
una clara decisió de governar i de treballar per un poble de qualitat. 
- Aquest contracte suposarà una millora per al municipi que condicionarà els 
propers vuit anys. 

                                                                   
Votacions: Sotmesa a votació la proposta de resolució dalt transcrita, s’aprova pel resultat 
següent: 
 
  Vots afirmatius: 6 (CIU) 
  Vots negatius: 4 (ELP-PSC i ERC) 
  Abstencions: 1 (CPLC) 
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DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA 
 
Maria Rosa Natal i Pujol, secretària-interventora de l’Ajuntament de la Palma de Cervelló a efectes 
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la sessió 
plenària corresponent. 
 
I, perquè així consti, estenc  aquesta acta, el contingut de la qual certifico, corresponent a la sessió 
plenària extraordinària del dia vint-i-vuit de juny de dos mil cinc, amb el vist-i-plau de l'alcalde, 
Josep Maria Llop i Rigol 
 
L’alcalde,   La secretària accidental, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABREVIATURES: 
 
art.  article 
CIU    Grup municipal Convergència i Unió. 
ELP-PSC  Grup municipal Entesa per la Palma – Partit dels Socialistes de Catalunya. 
CPLC  Grup municipal Candidatura per la Concòrdia 
ERC  Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya 
 


