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ACTA DE LA SESSIÓ PLE2021/7 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE SANT 

VICENÇ DE MONTALT, CELEBRADA EN 1a. CONVOCATÒRIA EL 27 DE 

MAIG DE 2021.        

 

Identificació de la sessió 

Núm.: PLE2021/7 

Caràcter: ORDINÀRIA 

Data: 27 de maig de 2021 

Horari: de 19:45 a 22.55 hores 

Sessió telemàtica 

 

 

Assistents 

 

- Sr.President VICTOR LLASERA ALSINA (JUNTS) 

- Sra.Vocal LYDIA GERÓNIMO GUARDIOLA (JUNTS) 

- Sra.Vocal SONIA MIQUEL SUÑÉ (JUNTS) 

- Sra. Vocal ESTHER PADILLA ENRIQUEZ (PSC) 

- Sr.Vocal SERGI RABAT FAJARDO (PRIMÀRIES) 

- Sra.Vocal EULÀLIA (LAIA) SORRIBES I VALLS (ERC) 

- Sr.Vocal  BENITO PÉREZ GONZALEZ (C’S) 

- Sra. Vocal MARIA VILLALTA MORRO (9SV) 

- Sr.Vocal FRANCESC GUILLEM MOLINS (REGIDOR NO ADSCRIT) 

- Sr.Vocal MIQUEL ROVIRA MARINÉ (CUP) 

- Sr.Vocal MIQUEL ÀNGEL MARTÍNEZ CAMARASA (REGIDOR NO ADSCRIT) 

- Sr.Vocal ROBERT SUBIRON OLMOS (REGIDOR NO ADSCRIT) 

- Sr.Vocal CRISTIAN GARRALAGA ALONSO (REGIDOR NO ADSCRIT) 

 

 

 

 

 

Secretària: 

 

- CRISTINA MARÍN CARCASSONA, secretària accidental 

 

 

Obre la sessió el senyor President per tractar els assumptes inclosos en el 

següent: 

 

 

 



 

 

O R D R E   D E L   D I A 

 

Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

 

 PLE2021/6 ORDINÀRIA 29/04/2021 

 

 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

 

Tercer.- PRP2021/641   DONAR COMPTE AL PLE DEL PERIODE MITJÀ DE 

PAGAMENT (PMP) DEL 1R TRIMESTRE ANY 2021 

 

Quart.- PRP2021/751   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L'ADHESIÓ AL CONGIAC COM A FORMA DE GESTIÓ DIRECTA 

ASSOCIADA AL SERVEI PÚBLIC DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. 

 

Cinquè.- PRP2021/759   PROPOSTA AL PLE DE COMUNICACIÓ EN 

RELACIÓ A LA CONTINUACIÓ DE PRESTACIÓ DEL SERVEI PER AL 

SUBMINISTRAMENT DE L’AIGUA. 

 

Sisè.- PRP2021/760   PROPOSTA PLE ADJUDICACIÓ SERVEI 

ENLLUMENAT. 

 

Setè.- PRP2021/713   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

LA CONCESSIÓ DEL COLUMBARI NÚMERO 5 DEL CEMENTIRI 

MUNICIPAL A FAVOR DE LA SRA. J.G.A. 

 

Vuitè.- PRECS I PREGUNTES. 

 

 

 

Primer.- ACTES PENDENTS D'APROVAR. 

 

 PLE2021/6 ORDINÀRIA 29/04/2021. 

 

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 



 

 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc Guillem 

Molins) 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel Martínez 

i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron Olmos) 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 

El de Ple acorda, per unanimitat, aprovar l’acta de la sessió ordinària 

celebrada en data 29/04/2021. 

 

 

 

Segon.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I DESPATX D’OFICI. 

 

La senyora Secretària accidental informa als regidors/es que han estat 

publicats diferents anuncis als diaris oficials des del dia 29/01/2021 fins el dia 

27/05/2021, des del darrer ple ordinari fins a l’actualitat: 

 BOPB 5/05/2021 Ban d’alcaldia per a l’elecció de jutge de pau titular. 

 BOPB 5/05/2021 Bases i convocatòria per cobrir mitjançant concurs-

oposició lliure diverses places d’esports vacants a la plantilla de 

personal. 

 BOPB 5/5/2021 Bases i convocatòria per cobrir mitjançant concurs-

oposició lliure 1 plaça de conserge d’instal·lacions esportives vacant a la 

plantilla de personal per la via de la consolidació i estabilització de 

l’ocupació temporal (COT). 

 BOPB 5/5/2021 Nomenament temporal agent de policia interí. 



 

 

 BOPB 11/05/2021 Convocatòria subvencions entitats esportives. El 

termini de presentació d’instàncies és del 17 de maig al 17 de juny de 

2021. 

 BOE 12/5/2021 Notificacions diversos expedients sancionadors. 

 Diari el Punt 12/5/2021 Aprovació inicial Modificació Puntual PERI 

NUCLI HISTÒRIC de la finca del c/ Nou núm. 4, així com informació 

pública durant el termini d’un mes. 

 BOPB 13/5/2021 Aprovació definitiva modificació Relació Llocs de 

Treball (RLLT) de l’any 2021 en motiu de l’augment retributiu del 0.9% 

adequació singular de diversos llocs de treball i creació de dos llocs dins 

del cos de la Policia Local. 

 BOPB 13/05/2021 Aprovació inicial Modificació Puntual PERI NUCLI 

HISTÒRIC de la finca del c/ Nou núm. 4, així com informació pública 

durant el termini d’un mes. 

 BOPB 13/05/2021 Aprovació inicial modificació crèdit 3/2021. 

 DOGC 19/5/2021 Bases i convocatòria concurs-oposició lliure 1 plaça de 

conserge instal·lacions esportives COT. 

 DOGC 19/5/2021 Bases i convocatòria per cobrir mitjançant concurs-

oposició lliure diverses places d’esports vacants a la plantilla de 

personal. 

 

Així mateix, es dona compte de la relació de decrets signats des del darrer Ple 

ordinari que van del número 554 al 667 corresponents al 2021,  es transcriu en 

l’acta el corresponent llistat com també es publica al portal de transparència. 

Del contingut íntegre de tots els decrets els regidors en són coneixedors per 

correu electrònic.  

 

Codi Data resolució Títol 
2021/554 22/04/2021 TRAMIT AUDIENCIA GUAL CARRER TURO DE L'HOME 8 

2021/555 22/04/2021 TRAMIT AUDIENCIA GUAL CARRER JOSEP BRUNET 43  

2021/556 22/04/2021 AJUT ECONÒMIC PER PAGAMENT DE SUBMINISTRES I QUOTA 
ESCOLA BRESSOL  

2021/557 22/04/2021 TRAMIT AUDIENCIA GUAL CARRER DE L'ESTANY 21   

2021/558 22/04/2021 TRAMIT AUDIENCIA GUAL CARRER DE L'ESTANY 1 

2021/559 22/04/2021 
RESOLUCIÓ DEFINITIVA EXP. SANCIONADOR 2021/233-1356 
INCOMPLIMENT HORARI TANCAMENT  

2021/560 22/04/2021 LLICENCIA DE RENOVACIO TERRASSA COSTA BRAVA 1 

2021/561 22/04/2021 TRAMIT AUDIENCIA GUAL CARRER DELS AVETS 25  

2021/562 26/04/2021 CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI I TELEMÀTIC 29/04/2021 A LES 19.45 
HORES 



 

 

2021/563 26/04/2021 DECRET ADMESOS EXCLOSOS PROVISIONAL MONITORS 
ESPORTIUS 2021  

2021/564 26/04/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21019689  

2021/565 26/04/2021 

APROVACIO DIFERENCIA INCENTIUS MONITORS ESTADES 
ESPORTIVES DE SETMANA SANTA     

2021/566 26/04/2021 
CONTRACTE MENOR D'OBRA PER LA CONSTRUCCIÓ I 
SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE TANCA PERIMETRAL MALMESA PER 
LA CAIGUDA D'UN ARBRE DEL "TURÓ DE L'HOME" 

2021/567 26/04/2021 AJUT ESCOLA BRESSOL I MENJADOR  

2021/568 26/04/2021 
CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT DE LA NOVA 
UNIFORMITAT PER LA BRIGADA MUNICIPAL  

2021/569 26/04/2021 
CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT MÀQUINA PER PINTURA 
DE SENYALITZACIÓ VIAL 

2021/570 26/04/2021 GRATIFICACIONS POLICIA LOCAL MARÇ-ABRIL 2021 

2021/571 26/04/2021 INCENTIUS SUBSTITUCIÓ CAP BRIGADA 

2021/572 26/04/2021 PROPOSTA DECRET INICI EXP I PLECS OBRA SOT DEL CAMP  

2021/573 26/04/2021 INCENTIUS PODA BRIGADA ABRIL  

2021/574 26/04/2021 
ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR OBRA PER LA CONSTRUCCIÓ 
D’UN MAGATZEM BLINDAT PEL MATERIAL INFORMÀTIC A L’ESCOLA 
SANT JORDI.  

2021/575 26/04/2021 
CONTRACTE MENOR PEL SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ 
DE L'ESTRUCTURA "JOC D'AVENTURA" UBICAT AL PARC DELS 
GERMANS GABRIELISTES 

2021/576 27/04/2021 
PROPOSTA DECRET ADJUDICACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ 
MENOR DELS SERVEIS EXTERNS DE LA DINAMITZACIÓ DEL CAU 
JOVE ELS CAPS DE SETMANA.  

2021/577 27/04/2021 DECRET INADMETRE RECURS REPOSICIÓ DIFFERENT  

2021/578 27/04/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS MULTES RELACIÓ Nº 21019729  

2021/579 27/04/2021 CURSA ESPORTIVA , ASSOCIACIO ESPORTIVA MUNTANYENCS 

2021/580 28/04/2021 APROVACIO I PAGAMENT NOMINA ABRIL 2021 

2021/581 28/04/2021 TRAMIT AUDIENCIA GUAL CARRER DE DALT 15  

2021/582 28/04/2021 
DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C.COSTA DAURADA 
4 I 6,1-3 

2021/583 28/04/2021 
RETORN PARCIAL DE LA QUOTA DEL CURS DE MONITOR DE 
LLEURE 

2021/584 28/04/2021 
CONTRACTE MENOR D'OBRA PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA TANCA 
DE FUSTA A L'ÀREA DE CONTENIDORS DEL CR. BELLESGUARD 

2021/585 28/04/2021 TRAMIT AUDIENCIA GUAL CARRER DE CAN RIPOLL 18  

2021/586 28/04/2021 APROVACIÓ CONVENI AMB L’AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL ELS 
GARROFERS DE SANT VICENÇ DE MONTALT DE L’ANY 2021.  

2021/587 28/04/2021 RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ DENÚNCIA EXP. 7981 

2021/588 28/04/2021 PROPOSTA DECRET ADJUDICACIÓ SERVEI NETEJA PLATJA 

2021/589 28/04/2021 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN LA REGIDORA MARIA VILLALTA 
MORRO PER A LA CELEBRACIÓ D'UN CASAMENT CIVIL EL DIA 1 DE 
MAIG DE 2021 



 

 

2021/590 28/04/2021 APROVACIÓ CONVENI AMB L’ESCOLA SANT JORDI PER PROMOURE 
ACCIONS EDUCATIVES ANY 2021  

2021/591 28/04/2021 INICI EXP. SANCIONADOR 2021/865-2375 OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 
SENSE AUTORITZACIÓ  

2021/592 28/04/2021 RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ DENÚNCIA EXP. 9641 

2021/593 28/04/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21020450 

2021/594 28/04/2021 DEVOLUCIÓ FIANÇA C.PRÈVIA OBRES MÍNIMES C.ESCOLES 45  

2021/595 28/04/2021 TRAMIT AUDIENCIA GUAL CARRER BIGNONIES 9  

2021/596 28/04/2021 
APROVACIÓ CONVENI AMB L’ESCOLA SOT DEL CAMP PER 
PROMOURE ACCIONS EDUCATIVES DURANT L’ANY 2021 

2021/597 28/04/2021 PROPOSTA DECRET INICI EXP I PLECS PARQUIMETRES  

2021/598 28/04/2021 TRAMIT AUDIENCIA GUAL CARRER DE LA NIELLA 3  

2021/599 28/04/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 21-4002 

2021/600 28/04/2021 TRAMIT AUDIENCIA GUAL CARRER DE LA NIELLA 8 

2021/601 28/04/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/864-1356 PROFERIR EXPRESSIONS 
IRRESPECTUOSES AGENTS AUTORITAT  

2021/602 28/04/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 20-3275 

2021/603 30/04/2021 TRÀMIT AUDIENCIA GUAL CARRER DE LA FERRERA 5 

2021/604 30/04/2021 
CONTRACTACIÓ TEMPORAL D'UN VIGILANT PER A LES ZONES 
D'APARCAMENT REGULAT, DURANT ESTIU 2021  

2021/605 30/04/2021 TRÀMIT AUDIÈNCIA GUAL CARRER AVINGUDA DE GAUDI 9 1 

2021/606 30/04/2021 APROVACIÓ CONVENI SUBVENCIÓ GRUP FOTOGRÀFIC 2021 

2021/607 
 

30/04/2021 
 

CONTRACTE MENOR PEL SUBMINISTRAMENT DE LLAVOR DE 
GESPA PER SEMBRAR A LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA 
MUNICIPAL 

2021/608 30/04/2021 
APROVACIÓ CONVENI SUBVENCIÓ ORFEÓ PARROQUIAL EL DELME 
2021 

2021/609 30/04/2021 TRÀMIT AUDIÈNCIA GUAL CARRER DE LA FERRERA 4 

2021/610 30/04/2021 TRÀMIT AUDIÈNCIA GUAL CARRER AVINGUDA GAUDI 9B 

2021/611 30/04/2021 TRÀMIT AUDIÈNCIA GUAL CARRER DE LES FONTS 3 

2021/612 04/05/2021 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº21021268  

2021/613 04/05/2021 
CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PEL LLOGUER I NETEJA DE 
DUES CABINES SANITARIES PER LA PLATJA 2021  

2021/614 04/05/2021 RESOLUCIÓ AL·LACIONS DENÚNCIA EXP. 31952-21  

2021/615 04/05/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21020963  

2021/616 04/05/2021 

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PEL MANTENIMENT I POSADA A 
PUNT DE LA MÀQUINA GARBELLADORA TEMPORADA DE PLATJA 
2021  

2021/617 05/05/2021 

CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PEL MANTENIMENT DELS 
EQUIPS DE PROTECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS EN DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS  

2021/618 05/05/2021 
INICI EXP. SANCIONADOR 2021/909-2537 PORTAR GOS DESLLIGAT 
VIA PÚBLICA 

2021/619 05/05/2021 
PROPOSTA DECRET LIQUIDACIÓI I DEVOLUCIÓ GARANTIA 
CONTRACTE RADIO 2019  

2021/620 05/05/2021 
RECONEIXEMENT DE TRIENNIS PER HAVER PRESTAT SERVEIS EN 
UNA ALTRA ADMINSTRACIÓ  

2021/621 05/05/2021 
APROVACIÓ I PAGAMENT CÀNON D'OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC 
PELS SERVEIS DE LA TEMPORADA DE PLATGES 2020  

2021/622 05/05/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21021697 



 

 

2021/623 
 

05/05/2021 
 

APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE COPRODUCCIÓ RADIOFÒNICA 
ENTRE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL SL I L'AJUNTAMENT DE 
SANT VICENÇ DE MONTALT 

2021/624 05/05/2021 
RECONEIXEMENT DE SERVEIS PRESTATS EN UNA ALTRA 
ADMINISTRACIÓ 

2021/625 05/05/2021 
APROVACIÓ I ORDENACIÓ PAGAMENT DE FACTURES I ALTRES 
DESPESES DIVERSES MAIG 2021  

2021/626 05/05/2021 
PAGAMENT DIFERENCIES DE COTITZACIÓ PER UNA PRESTACIÓ 
D'IT D'UN TREBALLADOR JULIOL 2020  

2021/627 05/05/2021 
PROPOSTA DECRET ADHESIÓ ACORD MARC ACM I 
CONTRACTACIÓ EQUIPS INFORMÀTICS 

2021/628 05/05/2021 RENOVACIO LLICENCIA TERRASSA BAR KE BOCATA 

2021/629 05/05/2021 
ADJUDICACIÓ SUPORT TÈCNIC EN LA TRAMITACIÓ DEL POUM 
DURANT LA FASE D'APROVACIÓ INICIAL 

2021/630 05/05/2021 
APROVACIÓ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ESPORTIVES ANY 
2021 

2021/631 05/05/2021 

APROVACIÓ DESPESA I ORDRE DE PAGAMENT ANUNCI 
INFORMACIÓ PÚBLICA PER A LA RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC 
MARITIMOTERRESTRE EN RELACIÓ A L'INSTAL·LACIÓ D'UN GRUP 
D'ELEMENTS WORKOUT FITNESS A LA PLATJA 

2021/632 05/05/2021 
BAIXA REBUTS DIVERSOS DE QUOTES DE L'ESCOLA ESPORTIVA 
DEL MES DE MAIG 2020 

2021/633 05/05/2021 
CONCESSIÓ LLICÈNCIA OBERTURA DE RASA C.LES FONTS 38  
  

2021/634 05/05/2021 APROVACIO PAGAMENTS, RELACIÓ T/2021/5 

2021/635 05/05/2021 
PROPOSTA DECRET LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS 
PROCÉS MONITORS ESTIU 2021 

2021/636 06/05/2021 

MODIFICACIO JORNADES DE DUES EDUCADORES PER PODER 
COBRIR UNA BAIXA PER IT  

2021/637 12/05/2021 
ADJUDICACIÓ MENOR NOU PUNT VIDEOVIGILÀNCIA PASSEIG 
MARÍTIM 

2021/638 12/05/2021 RENUNCIA LLICENCIA DE GUAL CARRER L'ESTANY 1 

2021/639 12/05/2021 AJUT ECONÒMIC PER PAGAMENT MENJADOR ESCOLAR  

2021/640 12/05/2021 PETICIO GUAL CARRER TURÓ DE L'HOME 8 

2021/641 12/05/2021 AJUT ECONÒMIC PER PAGAMENT LLOGUER VIVENDA  

2021/642 12/05/2021 PROPOSTA SANCIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21022349 

2021/643 12/05/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS MULTES RELACIÓ Nº 21022078 

2021/644 12/05/2021 LLICENCIA TERRASSA CARRER COSTA BRAVA 8 LOCAL 47/48  

2021/645 12/05/2021 PROPOSTA DECRET DESIGNAR MEMBRES MESA SOT DEL CAMP I 
FIXAR DIA OBERTURA 

2021/646 12/05/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1300062 

2021/647 12/05/2021 APROVACIO FACTURA LIQUIDACIO CANON 2021 

2021/648 12/05/2021 PETICIO DE GUAL CARRER TRANSFORMADOR 51 

2021/649 12/05/2021 
ADJUDICACIÓ MENOR SUBMINISTRAMENT EMISSORES POLICIA 
LOCAL 

2021/650 12/05/2021 
CONTRACTACIÓ MENOR DEL SUBMINISTRAMENT DE LES REIXETES 
PER A SOBREEIXIDOR DE LA PISCINA MUNICIPAL 

2021/651 12/05/2021 DENEGAR LLICÈNCIA OBRA MENOR C.AVETS 35-37 

2021/652 12/05/2021 ADJUDICACIÓ MENOR XARXA VIDEOVIGILÀNCIA CEIP SANT JORDI 



 

 

2021/653 12/05/2021 NOMENAMENT D'UN AGENT DE POLICIA INTERI DE REFORÇ PER A LA 
TEMPORADA D'ESTIU 2021 

2021/654 12/05/2021 RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS DENÚNCIA EXP. 1298178  

2021/655 12/05/2021 CONCESSIO D'UN AVANÇAMENT A COMPTE DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DE JUNY 2021 

2021/656 12/05/2021 APROVACIÓ CONVENI AMB EL CLUB DE TENIS TURÓ BLANC PER AL 
FOMENT DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA 

2021/657 12/05/2021 

APROVACIO PAGAMENT PROVISIÓ DE FONS PER DESPESES DE 
PROCURADOR EN EL PROCEDIMENT DE LES DILIGÈNCIES PRÈVIES   

2021/658 12/05/2021 APROVACIÓ DESPESA I PAGAMENT DE FACTURA DE RENOVACIÓ DE 
LA LLICÈNCIA TEAMVIEWER  

2021/659 12/05/2021 PROPOSTA DECRET DESIGNAR MEMBRES MESA PARQUIMETRES I 
FIXAR DIA OBERTURA 

2021/660 12/05/2021 RESOLUCIÓ RECURS MULTES RELACIÓ Nº 21022092 

2021/661 12/05/2021 APROVACIO I PAGAMENT LIQUIDACIO IRPF ABRIL 2021 

2021/662 12/05/2021 APROVACIO PADRO QUOTES ESCOLA DE MUSICA MAIG 2021 

2021/663 12/05/2021 PRESTACIONS DE L'AJUNTAMENT 

2021/664 12/05/2021 ACORD INCOACIÓ MULTES RELACIÓ Nº 21022038  

2021/665 12/05/2021 

APROVACIÓ BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE L’ANY 2021 
DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PLANS 
D’OCUPACIÓ DINS EL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE MILLORA DE 
L'OCUPABILITAT ANY 2020 (1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA) 
 

2021/666 12/05/2021 ADJUDICACIÓ MENOR FORMACIÓ PILOTS DE DRON  

2021/667 12/05/2021 PETICIO DE GUAL CARRER MOSSEN JACINT VERDAGUER 75 

 

 

 

 

 

Tercer.- PRP2021/641   DONAR COMPTE AL PLE DEL PERIODE MITJÀ DE 

PAGAMENT (PMP) DEL 1R TRIMESTRE ANY 2021. 

   

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació el senyor Cristian 

Garralaga Alonso, regidor de Gestió Econòmica, exposa l’assumpte: 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: GESTIÓ ECONÒMICA 

Expedient:  2021/838   

Contingut: DONAR COMPTE AL PLE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT 

(PMP) DEL 1r TRIMESTRE DE L'ANY 2021. 

 

 



 

 

Cal donar compte al Ple dels informes de la Intervenció i Tresoreria municipal 

relatius al compliment de la llei de mesures de lluita contra la morositat i del 

període mitjà de pagament a proveïdors d’acord amb el reial decret 635/2014, a 

31 de març de 2021. 

 

INFORME 

 

Primer. El període mitjà de pagament es troba definit en el reial decret 

635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del 

període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques, 

mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, 

com a indicador diferent respecte del període legal de pagament establert en el 

text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 

per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials. 

 

Aquest mesurament amb criteris estrictament econòmics pot prendre valor 

negatiu si l'Administració paga abans que hagin transcorregut trenta dies 

naturals des de la presentació de les factures o certificacions d'obra, segons 

correspongui. 

 

Les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques així com publicar de manera periòdica la informació relativa al seu 

període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior: 

 

a) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral, i la seva sèrie 

històrica. 

b) El període mitjà de pagament trimestral, i la seva sèrie històrica. 

c) La ràtio d'operacions pagades trimestral de cada entitat i la seva sèrie 

històrica. 

d) La ràtio d'operacions pendents de pagament trimestral, de cada entitat i la 

seva sèrie històrica. 

 

La informació relativa a la seva PMP, es publicarà al seu torn, al portal web de 

l'entitat local. 

 

Segon. Legislació aplicable: 

 



 

 

El reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia 

de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions 

públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims 

de finançament, previstos en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

Articles 2.1, 2.2, 4, 6, 8 i 18 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat Financera. 

 

L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d'informació previstes en la llei orgànica 

2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

Tercer. Per a calcular el període mitjà de pagament a proveïdors, s'han de tenir 

en compte: 

 

Les factures expedides que constin en el registre comptable de factures o 

sistema equivalent. 

 

Les certificacions mensuals d'obra aprovades. 

 

Quart. Queden excloses del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors: 

 

 Les obligacions de pagament contretes entre entitats que tinguin la 

consideració d'administracions públiques en l'àmbit de la comptabilitat 

nacional. 

 

 Les obligacions pagades amb càrrec al Fons per al finançament dels 

pagaments a proveïdors. 

 

 Les propostes de pagament que hagin estat objecte de retenció com a 

conseqüència d'embargaments, manaments d'execució, procediments 

administratius de compensació o actes anàlegs dictats per òrgans 

judicials o administratius. 

 

Cinquè. El període mitjà de pagament de l'entitat local serà un indicador global 

(PMP) que reflecteixi el temps que triguen totes les entitats incloses en l'article 

2 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril (Ajuntament, entitats públiques 

empresarials, societats mercantils i altres ens de dret públic dependents de les 



 

 

administracions públiques) en fer els seus pagaments, reflectint igualment el 

seu pendent de pagament acumulat. 

 

D'aquesta manera, el període mitjà de pagament global estarà format  pels 

períodes mitjans de pagament de l'Ajuntament i de cadascuna de les seves 

entitats dependents. 

 

Al seu torn, el període mitjà de pagament de l'Ajuntament i el de les seves 

entitats dependents és el resultat de ponderar la ràtio d'operacions pagades i la 

ràtio d'operacions pendents de pagament. 

 

Sisè. Aquest Ajuntament no té entitats dependents, incloses en l'article 2 de la 

Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 

 

Setè. El «ràtio d'operacions pagades», tal com s'indica en l'article 5.2 del reial 

decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a 

realitzar els pagaments: 

 

Ràtio de les operacions pagades = Sumatori (nombre de dies de pagament * 

import de l’operació pagada)/ Import total de pagaments realitzats. 

Seran «nombre de dies de pagament» els transcorreguts des dels trenta dies 

posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre administratiu o la data 

d'aprovació de la certificació mensual d'obra, segons correspongui, fins a la 

data de pagament material per part de l'Administració. 

 

El càlcul del «ràtio d'operacions pagades» presenta els següents resultats: 

 

Ràtio operacions pagades: 4,77 dies 

 

Vuitè. El «ràtio d'operacions pendents de pagament», tal com s'indica en 

l'article 5.3 del reial decret 635/2014, és l'indicador del nombre de dies promig 

d'antiguitat de les operacions pendents de pagament a final del trimestre: 

 

Ràtio d’operacions pendent de pagament : sumatori (nombres de dies pendents 

de pagament * import de l’operació pendent de pagament)/ import total de 

pagaments pendents. 

Seran «nombre de dies pendents de pagament» als dies naturals 

transcorreguts des dels trenta posteriors a la data d'entrada de la factura en el 

registre administratiu o la data d'aprovació de la certificació mensual d'obra, 



 

 

segons correspongui, fins a l'últim dia del període a què es refereixin les dades 

publicades. 

El càlcul del «ràtio d'operacions pendents de pagament» de l'Ajuntament 

presenta els següents resultats: 

 

Ràtio d’operacions pendents de pagament: 13,17 dies 

Novè. El «període mitjà de pagament» , tal com s'indica en l'article 5.1 del reial 

decret 635/2014 és l'indicador del nombre de dies promig que s'ha trigat a 

realitzar els pagaments, sumant-li l'efecte dels retards en el pagament del deute 

comercial: 

Període mitja de pagament de cada entitat que forma el grup = (ràtio 

d’operacions pagades * imports pagats realitzats + ràtio operacions pendents 

de pagament * imports pagaments pendents) / (Import total de pagaments 

realitzats + import total de pagaments pendents) 

 

El «període mitjà de pagament» presenta els següents resultats: 

Període mitjà de pagament: 5,18 dies 

 

Desè. En base als càlculs precedents, es conclou el següent: 

El període mitjà de pagament a proveïdors global és de 5,18 dies, inferior al 

termini màxim de pagament legalment establert de conformitat amb la 

normativa de morositat. 

 

Onzè. Referent a això cal informar del següent resultat obtingut: 

Amb base en els càlculs detallats en l'expedient motiu de l'informe, es compleix 

amb el període mitjà de pagament legalment previst. 

 

 

El Ple es dona per assabentat de l’informe del període mitjà de pagament 

(PMP) del 1r Trimestre de l’any 2021. 

 

 

Quart.- PRP2021/751   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

L'ADHESIÓ AL CONGIAC COM A FORMA DE GESTIÓ DIRECTA 

ASSOCIADA AL SERVEI PÚBLIC DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.  

   

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació Sergi Rabat Fajardo, 

primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte. 



 

 

 

El senyor Rabat explica que és competència de l’Ajuntament garantir que 

l’aigua arribi a tothom i que el seu consum sigui responsable.  

 

Des de l’any 1971 el servei es ve prestant per una empresa privada 

concessionària que es deia Sorea i ara és AGBAR. El mes de juliol d’aquest 

any finalitza el termini d’aquesta concessió. 

Ara és el moment de prendre una decisió política, decidir quin model de gestió 

de l’aigua es vol. Explica les opcions existents.  

 

La primera de les opcions seria licitar una concessió del servei, adaptada a 

l’actualitat, contractant un expert que elabori els complexos plecs de condicions 

tècniques. L’altra opció seria la que es proposa, l’adhesió a un consorci de 

municipis com a forma de gestió directa. Una tercera possibilitat seria la creació 

d’una empresa mixta, és a dir, on hi confluïssin el sector públic i el sector privat. 

Finalment, es podria municipalitzar el servei i prestar-lo directament per 

l’Ajuntament amb mitjans propis. 

 

La concessió té com a principal inconvenient que per tal de poder amortitzar les 

inversions que assumeix la concessionària, els terminis són molt llargs, això 

suposa que és fixa i el marge per modificar el contracte és limitat. No és una 

opció dinàmica i la fluïdesa comunicativa en el dia a dia, conèixer l’estat real de 

la xarxa i reaccionar amb agilitat s’ha demostrat que no és massa operatiu. 

 

El consorci de diferents municipis per a la gestió de l’aigua com és el 

CONGIAC és l’opció que es proposa. És un consorci amb ajuntaments força 

grans que actuen de recolzament més una empresa de capital públic que es 

diu GIACSA que presta els seus serveis als ajuntaments més petits. Si una 

avaria és tan greu que sobrepassés l’empresa pública, entrarien en joc els 

ajuntaments grans que recolzarien i prestarien el servei que fes falta. Ara 

mateix en formen part 25 ajuntaments. En aquests moments la tendència és 

fugir de les grans empreses que monopolitzaven el sector i tenien l’hegemonia 

de mercat per buscar fórmules de prestació directa. A més, no hem d’oblidar 

que les empreses privades busquen un benefici econòmic, cosa que xoca amb 

el consum responsable d’un bé com l’aigua. A l’empresa li interessa que es 

consumeixi més per tenir més marge. En canvi, en el cas del CONGIAC el 

marge no hi és. És un consorci format per ens públics, subjecte a les garanties 

de les entitats públiques.  

 



 

 

En el cas de les empreses mixtes, en l’actualitat tenen l’inconvenient que cal 

licitar perquè han de complir la normativa del sector públic i no es té el control 

del dia a dia, tenint a més la responsabilitat patrimonial dels alcaldes i els 

regidors a nivell judicial. 

 

El que es proposa és donar un cop de timó, prendre una decisió valenta. Seguir 

en una concessió seria continuar en la zona de confort. Per què es vol prendre 

aquesta decisió és per recuperar el control, tenir la capacitat de decidir per 

exemple les conductes que es volen recompensar o penalitzar, les inversions, 

col·lectius a subvencionar, et . Volen tenir una comunicació directa. Ara mateix, 

no tenen la certesa de l’estat de la xarxa, no es tracta de buscar culpables. La 

temptació de les empreses concessionàries de deixar sense prestar atenció els 

ajuntaments és llaminera. Aquesta opció és com una pizza al gust. Volen poder 

modificar, tenir la possibilitat que es presti el servei de forma dinàmica. Opinen 

que és la millor opció que reuneix els requisits. Tampoc obliga a un compromís 

a llarg termini, es pot sortir en qualsevol moment. No s’hipotequen molts anys 

ni moltes legislatures. El debat és el model que es vol per Sant Vicenç. La 

decisió política valenta, tot i que en un inici ho pogués semblar, no és menys 

feina, al contrari, la feina la tens al dia a dia, en elaborar les tarifes, decidir 

inversions, amb el recolzament dels tècnics del CONGIAC, que no tindries. És 

un compromís elevat que pot fer que els béns comuns passin a ser prioritaris. 

S’elimina el marge que posen les empreses sobre un bé com l’aigua, que és 

escàs.  

 

Explica una mica la proposta de funcionament del servei. Apunta que d’acord 

amb el conveni del sector opera la subrogació de personal i que es comptarà 

amb una persona administrativa a mitja jornada per atenció al públic, millorant 

la comunicació i la proximitat amb el ciutadà.  Existeix un centre de control per 

a incidències que dona l’alarma. Els operaris de guàrdia haurien de solucionar 

els problemes, però si no fos possible, entrarien en joc la resta d’operaris de 

GIACSA. En el cas que necessitessin suport, ja entrarien en escena els 

ajuntaments grans. Mai quedaria el municipi desproveït.  

 

Les tarifes de moment continuarien igual, fins que l’Ajuntament decidís amb 

l’ajuda dels tècnics. S’han de cobrir costos, evidentment, però el conjunt de 

despeses és menor. L’ajuntament decidiria les tarifes a aplicar.  

 

És el moment de canviar i recuperar el control de l’aigua amb una decisió 

política valenta. Cal conèixer l’estat de la xarxa de l’aigua per saber les 

inversions que cal fer per arribar al nivell òptim. Existeix una quota fixa per 



 

 

entrar-hi i una anual de 2.400 euros i cal començar a treballar, per establir el 

Pla Director que no tenim, les tarifes i el Pla d’inversions i poder iniciar el servei 

el gener de 2022. 

 

Es transcriu tot seguit la proposta d’acord: 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient:  2021/989-1181   

Contingut: PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ADHESIÓ AL 

CONGIAC COM A FORMA DE GESTIÓ DIRECTA ASSOCIADA AL SERVEI 

PÚBLIC DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA. 

 

1. La prestació del servei de subministrament d’aigua a la població és una 

competència municipal conforme a les disposicions contingudes a l’article 

25.2.c), article 26.1 a) relatiu al servei obligatori de subministrament d’aigua i 

article 86.2 que reserva als municipis el servei de depuració d’aigües, tots de la 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local (LBRL). 

2. El servei de subministrament d’aigua actualment es presta mitjançant la 

modalitat de gestió indirecta per un contracte de gestió de serveis públics, 

concessió administrativa. Aquest contracte va iniciar el 29 de setembre de 1971 

i és proper a la seva expiració. Un cop es produeixi el venciment de l’actual 

concessió, l’Ajuntament té l’obligació de prestar el servei, però no té l’obligació 

de licitar-lo, atès que forma part del contingut de les seves potestats 

administratives (article 4 de la LBRL) organitzar els serveis públics de la seva 

competència.  

3. En concret, l’Ajuntament en exercici de la potestat autoorganitzativa disposa 

de diverses alternatives pel que fa la prestació dels serveis de la seva 

competència. Així, pot prestar-lo amb els seus propis mitjans, l’anomenada 

gestió directa; pot licitar els serveis, l’anomenada gestió indirecta (article 85 

LBRL) o, finalment, pot decidir prestar-lo de forma associada, ja sigui 

mitjançant la integració en una mancomunitat (article 44 LBRL) o en un 

consorci (article 57 LBRL). 

4. El CONSORCI PER LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA 

(CONGIAC) es va constituir l’any 2003 (anunci publicat al DOGC de 

25/03/2003)  pels municipis de Manresa, Reus, Vilafranca del Penedès, El Prat 

de Llobregat i Mataró i, a l’actualitat, està integrat, a més,  pels municipis 



 

 

d'Arenys de Munt, Bellpuig, Campdevànol, Camprodon, Collbató, Figaró-

Montmany, Llanars, Lliçà de Vall, Massanes ,Montornès del Vallès, Mont-roig 

del Camp, d'Olèrdola, Olost, Sant Bartomeu del Grau, Sant Llorenç d'Hortons, 

Solsona, Tremp, Vacarisses, Vilanova i la Geltrú i Vila-rodona 

 

5. El CONGIAC és un ens associatiu que, d’acord amb els seus estatuts, té 

com a principal objectiu el foment de la gestió pública de l’aigua i per aquest fi 

les seves finalitats i funcions van adreçades, entre d’altres, al foment de les 

relacions de cooperació i col·laboració entre les diferents administracions, 

l’assistència i assessorament a les entitats consorciades, la rendibilització en 

favor dels municipis consorciats de l’experiència i el coneixement dels 

municipis que gestionen de forma directa els serveis del cicle de l’aigua i a la 

garantia de l’existència d’un model de gestió pública associativa dels serveis 

públics que conformen l’anomenat cicle de l’aigua disponible per aquells 

municipis consorciats que ho precisin. Precisament per a donar resposta a 

aquesta darrera finalitat, el CONGIAC també preveu la possibilitat que aquells 

municipis adherits que així ho acordin li puguin delegar la gestió de la 

competència municipal relativa al subministrament d’aigua (article 5 dels 

estatuts aprovats per l’Assemblea de 26/11/2020), per tal que el servei es 

passi a formar part de forma associativa. 

6. La decisió d’adherir-se al CONGIAC es fonamenta en les raons descrites 

seguidament: 

- Racionalització del sector públic. No es crea una nova personació 

jurídica ja que el CONGIAC ja existeix des del 2003, per la qual cosa 

s’estalvien els tràmits i el costos de constitució. 

- Economies d’escala. El CONGIAC ja està plenament operatiu, disposa 

de normativa reguladora pròpia, dels procediments, medis personals i 

materials. Amb l’adhesió, el Consorci assumeix la gestió en l’àmbit 

territorial del municipi i integra en la seva estructura les necessitats que 

això implica, però gràcies a les economies d’escala pot assumir l’impacte 

que aquesta integració representa sense que això representi un 

increment significatiu dels costos operatius. 

- A nivell de comparativa la relació entre els dos serveis es representa en 

el quadre següent: 

 

Paràmetre CONGIAC Municipi 



 

 

Cabal subministrat 4.992.214 m3 822.973 m3 

Nombre d’abonats 27.040  3.723 

Import facturat 4.118.371 € 1.054.695,29 € 

Treballladors 17 2,5 

 

Aquestes dades posen de manifest que el Consorci, pels seus volums 

actuals, pot assumir sense dificultats la gestió d’un nou servei associat. 

 

- Model de governança. L’adhesió al CONGIAC implica un participació 

directa de l’Ajuntament en les decisions del servei, ja que se supera el 

model actual en el que l’Ajuntament només exercia les tasques de 

seguiment de l’execució del contractista en el marc de les previsions del 

mateix contracte. En el model de gestió associada l’ajuntament 

participarà directament en la presa de decisions que afectin el servei 

mancomunat. 

 

- Garantia de subrogació. El CONGIAC com a successor de l’Ajuntament 

se subroga en la posició d’aquest en les relacions contractuals 

vinculades al servei públic. En particular en relació amb els treballadors 

del contractista actual els serà d’aplicació la subrogació prevista a 

l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors (Reial Decret legislatiu 2/2015, 

de 23 d’octubre) per successió empresarial, sempre que aquests no 

renunciïn a aquest dret. 

 

 

7. Els Estatus del CONGIAC preveuen que la prestació dels serveis municipals 

d’aigua es duguin a terme de forma directa mitjançant una societat mercantil de 

capital íntegrament públic i l’article 2 dels estatuts de la societat pública 

GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA estableixen que aquesta 

societat té la condició de medi propi personificat del CONGIAC en relació amb 

el servei públic d’abastament d’aigua.  

 



 

 

8. No obstant, el CONGIAC no pot executar de forma automàtica aquesta 

previsió, doncs a partir de la reforma efectuada a l’article 85.2 de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, mitjançant la Llei 27/2013, 

de 27 de desembre, serà precís que el Consoci tramiti un expedient en el que 

s’acrediti que la gestió directa mitjançant el seu ens instrumental és la forma 

més sostenible i eficient de gestionar el servei públic en relació a la resta de 

formes  de gestió.  

 

9. El CONGIAC es regula mitjançant els seus estatuts aprovats per l’Assemblea 

General de 26 de novembre de 2020 i que hauran de ser expressament 

aprovats pel ple de la corporació. 

 

10. D’acord amb l’article 47.2 g) de la LBRL el Ple municipal és l’òrgan 

competent per adoptar els acords relatius a l’adhesió i aprovació dels estatuts 

de les entitats associatives, sent necessari l’acord per la majoria absoluta dels 

seus membres. 

Per tot això es PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ l’adopció dels 

següents acords: 

 

Primer. Aprovar inicialment l’adhesió d’aquest ajuntament al Consorci per a la 

Gestió Integral d’Aigües de Catalunya i els seus Estatuts reguladors.  

Segon.- Aprovar l’adhesió al servei associat de gestió i explotació del servei 

públic municipal de subministrament d’aigua potable a la població i delegar-ne 

la gestió al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya en els 

termes previstos a les Condicions d’Adhesió, una còpia de les quals s’incorpora 

a l’expedient. 

Tercer.- Sotmetre els acords anteriors al tràmit d’informació pública pel 

termini d’un mes per tal que els possibles interessats en el procediment 

formulin al·legacions, mitjançant anuncis publicats al BOP i la seu electrònica 

de l’Ajuntament. En el supòsit que no es formulin al·legacions o suggeriments 

els acords provisionals esdevindran definitius. 

Quart. Autoritzar l’Alcaldia per a la signatura de tots aquells documents i la 

realització de les actuacions materials necessàries per a donar compliment 

íntegrament a aquest acord. 



 

 

Cinquè.- Designar a Víctor Llasera Alsina, Alcalde/essa, com a representant de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, amb veu i vot al Consell Rector del 

CONGIAC, i com a representant suplent, al/la Sr. Sergi Rabat Fajardo, Tinent/a 

d’alcalde, quedant aquests sotmesos al règim de representació i separació que 

es preveu als Estatuts del CONGIAC. Aquests representants es podran 

modificar per acord de l’Ajuntament. 

Sisè.- Aprovar l’aportació econòmica anual per a contribuir al finançament del 

pressupost del Consorci, fixada en 2.400 euros. Aquest import es revisarà 

anualment d’acord al pressupost aprovat i s’aplicarà proporcionalment en funció 

de la data d’incorporació. Així mateix aprovar l’aportació inicial al Fons 

Patrimonial del CONGIAC de 1.536,67 euros, calculat d’acord amb els criteris 

fixats per l’acord de la Junta Rectora de CONGIAC. 

Setè.-  Condicionar l’acord d’adhesió i delegació precedent al contingut de la 

memòria justificativa elaborada pel CONGIAC en la que resulti acreditat que la 

gestió directa mitjançant la societat de capital públic GIACSA compleix les 

condicions de l’article 85.2 de la LBRL. 

Vuitè.- APROVAR les Condicions d’Adhesió al CONGIAC, segons la proposta 

efectuada per aquest i que tenen per objectius fixar les condicions de la gestió 

del servei. Una còpia del document s’incorpora a l’expedient. 

 

CONDICIONS D’ADHESIÓ AL CONGIAC 

 

ANTECEDENTS. 

I.- El CONSORCI PER LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA 

(CONGIAC) és una entitat pública associativa constituïda amb la finalitat de 

gestionar el cicle integral de l’aigua dels ajuntaments que estiguin interessats a 

prestar aquests serveis mitjançant gestió directa associativa. Per aquest fi ha 

constituït un medi propi personificat en forma de societat mercantil, la societat 

GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, SA (GIACSA). 

II. Els estatuts del CONGIAC preveuen l’adhesió d’aquelles ens locals que 

vulguin col·laborar amb les finalitats del Consorci, efectuar les aportacions o 

prestar els serveis que en constitueixen l’objecte. Així mateix es limita la 



 

 

participació al Consorci a aquells municipis que hagin optat per una forma de 

gestió directa del servei públic d’abastament domiciliari d’aigua.  

III. L’Ajuntament ha manifestat el seu interès en la gestió pública del cicle de 

l’aigua, per la qual cosa ha aprovat l’adhesió al CONGIAC i la delegació del 

servei públic municipal al mateix, que n’ha passat a ser el titular de l’exercici 

d’aquest competència. És el que es coneix com a gestió associada, de tal 

manera que el Consorci substitueix als ens consorciats en tots els aspectes 

relatius a la gestió dels serveis que constitueixen l’objecte d’aquest i que han 

esta expressament delegats (art 118 de Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de RJSP, 

art  270.2 TRLMRLC 2/2003, de 28 d’abril i 314.2 ROAS), per la qual cosa pot 

adoptar qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta. 

IV. En exercici de la gestió associada, correspon al CONGIAC decidir sobre la 

forma de gestió del servei, tot complint les disposicions legals en la matèria i, 

en conseqüència, ja no correspon a l’Ajuntament la facultat de decidir la 

manera de prestar-lo entre les que es contemplen a l’art. 85 de la LRBRL, cosa 

que previ compliment dels requisits establerts a l’esmentat precepte, podria 

donar lloc a la gestió directa mitjançant la societat gestora GIACSA.  

V.- GIACSA és una societat mercantil de capital íntegrament públic que es 

configura, d’acord amb els seus estatuts, com un ens de gestió directa del 

CONGIAC que per aplicació d’allò que estableix l’article 31.1.a) i 32 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en relació a la 

disposició addicional trenta-quatre d’aquest text legal, no li són d’aplicació les 

disposicions de la legislació de contractes del sector públic.  

CLÀUSULES 

Clàusula 1. Forma de gestió. 

El GONCIAC gestionarà i explotarà, exercint competència delegada per 

l’Ajuntament, el servei públic de subministrament d’aigua potable al municipi i 

executarà les actuacions i inversions previstes, per la qual es compromet a 

aportar els mitjans personals, materials i econòmics precisos d’acord amb la 

Memòria sobre la viabilitat del servei. 

El servei objecte de delegació comprèn tant la captació, potabilització i 

distribució d’aigua, com la facturació i cobrament als usuaris el servei d’acord 

amb el règim tarifari vigent. Així mateix el servei comprèn l’execució de les 

reposicions i inversions necessàries per la continuïtat del servei.  



 

 

Correspon al CONGIAC tramitar l’expedient que ha de determinar la forma més 

eficient i sostenible de gestionar el servei, en els termes de l’article 85 de la 

LRBRL. CONGIAC no podrà prestar el servei de manera indirecta, per impedir-

lo els seus estatuts.  

L’Ajuntament no podrà realitzar encàrrecs directes a GIACSA, doncs aquesta 

societat no té la condició de medi propi personificat de l’Ajuntament. Per contra 

GIACSA podrà ser adjudicatari de contractes licitats per l’Ajuntament, sempre 

que les prestacions objecte del contracte es trobin dins el seu objecte social. 

Clàusula 2.- Instal·lacions afectes al servei 

El servei es prestarà amb les instal·lacions que en el moment d’entrada en 

vigor de l’acord d’adhesió estiguin afectes o adscrites al servei públic. Aquestes 

instal·lacions restaran afectes a CONGIAC, amb la sola finalitat de la prestació 

del servei.  

L’explotació de les instal·lacions i resta de béns afectes o adscrits no implica la 

transferència de la titularitat de les mateixes atès que únicament implica 

l’assumpció de les facultats pròpies de l’explotació. Així mateix aquesta 

explotació no genera cap dret econòmic en favor de l’Ajuntament.  

Clàusula 3.- Noves instal·lacions 

El gestor del servei, previs els tràmits legals preceptius, donarà compliment a 

les previsions sobre posada en marxa de noves instal·lacions, contemplades en 

el Pla Director d’Abastament o els acords que posteriorment s’aprovin en 

aquest sentit. 

Aquestes noves instal·lacions, que necessitaran d’un acord de finançament 

singular entre les parts sotasignades, quedaran adscrites al servei i seran 

amortitzades com un actiu corrent. 

En cas que l’Ajuntament decidís deixar de prestar el servei de forma associada, 

aquestes i la resta de les instal·lacions restaran desafectades de CONGIAC 

hauran de revertir-se en l’actiu de la Corporació, i es determinarà el procedent 

respecte la part no amortitzada.  

Clàusula 4.- Contractació 



 

 

CONGIAC, o l’ens gestor del servei designat, contractarà les obres, 

subministraments i serveis necessaris per a la gestió del servei objecte del 

present conveni.  

Clàusula 5.-  Potestats de l’Ajuntament 

L’Ajuntament té envers el GONGIAC les potestats següents: 

a) Inspeccionar i verificar la gestió realitzada pel gestor del servei, que 

s’exercirà, entre d’altres, mitjançant la presa en consideració de la 

Memòria anual que presentarà aquest.  

b) Proposar aquelles modificacions que l’interès públic exigeixi i, entre 

d’altres, la variació de la qualitat, la quantitat, el temps i el lloc de les 

prestacions en què consisteix l’abastament d’aigua a la població, i 

l’alteració de la retribució del gestor del servei, sense perjudici del règim 

específic en aquest supòsit i, en particular, envers el règim de 

modificació de les tarifes del subministrament domiciliari d’aigua potable, 

tot garantint sempre l’equilibri financer del servei. 

c) Demanar la informació addicional o aclariments respecte a la informació 

continguda a la Memòria anual. 

d) Executar el dret de separació, sense cap altre límit que les regles 

establertes per tramitar aquest procediment. 

e) Informar amb caràcter vinculant les tarifes del servei, sigui quina sigui la 

seva naturalesa jurídica, tot garantint sempre l’equilibri financer del 

servei. 

Clàusula 6.- Deures de l’Ajuntament 

L’Ajuntament, en la seva condició d’Administració competent, assumeix les 

obligacions següents: 

a) Atorgar, en el marc de la legislació vigent, l’autorització per l’execució de 

les obres de caràcter urgent i extraordinari en via pública relacionades 

amb el servei el termini màxim d’un mes. En el cas de les escomeses el 

termini màxim serà d’una setmana. Transcorreguts els terminis 

esmentats, s’entendrà atorgada l’autorització per silenci administratiu. 

L’execució de reparacions de caràcter urgent i extraordinari no 

necessitarà autorització prèvia de l’Ajuntament. No obstant, un cop 

executades, en el termini més breu possible, se’n donarà compte a 

l’Ajuntament.  



 

 

b) Autoritzar la instal·lació de comptadors de control en tots els punts de 

consum i sectors en els que sigui necessari. 

c) Informar la proposta de tarifes presentada pel gestor del servei, tot 

garantint que el conjunt de les tarifes representin els costos reals de la 

prestació del servei. 

d) Obligar els usuaris que no disposin de pòlissa d’abonament, a donar-se 

d’alta en el servei. Anàlogament, els usuaris que no disposin de 

comptador tindran la obligació de permetre la seva instal·lació.  

e) Compensar econòmicament al gestor del servei per raó de les 

modificacions que li ordeni introduir en el servei i que incrementin les 

despeses o disminueixin la retribució, i proposar la revisió de les tarifes 

en el termes previstos aquest document i en l’ordenament d’aplicació en 

matèria de preus. 

f) Designar al Consell Rector del CONGIAC un representant titular amb 

veu i vot  i un representant suplent, que quedaran sotmesos al règim de 

representació i separació que es preveu als Estatuts del Consorci. 

g) Realitzar una aportació econòmica anual al pressupost del CONGIAC 

per a l’execució i desenvolupament dels objectius expressats en el 

projecte d’activitats del Consorci, i d’acord amb les previsions 

estatutàries. Així mateix, les entitats consorciades podran realitzar 

voluntàriament o a requeriment del Consorci aportacions de mitjans 

materials i personals i de prestació de serveis o ajuda tècnica.  

h) Aprovar el Reglament del servei d’abastament segons la proposta que li 

traslladarà CONGIAC.  

i) Atorgar al gestor del servei la protecció adequada per tal que pugui 

prestar-lo degudament. 

j) Sotmetre a informe tècnic de CONGIAC els projectes d’urbanització. 

k) Abonar la quota de separació del CONGIAC pel supòsit de separació 

voluntària unilateral. 

Clàusula 7.- Obligacions de GONGIAC  

El CONGIAC assumeix, sense perjudici de l’exercici de les funcions que 

correspongui al gestor del servei, les obligacions següents: 

a) Prestar el servei de subministrament domiciliari d’aigua potable amb 

continuïtat i regularitat, de conformitat i sense altres interrupcions que les 

que es puguin produir per necessitats del servei, o per causes fortuïtes, 

imprevisibles o de força major. 



 

 

b) Vetllar pel compliment a les prescripcions que el Reial decret 140/2003, 

de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat 

de l’aigua de consum humà, atribueix al gestor de l’abastament. 

c) Prestar el serveis a qualsevol persona que compleixi els requisits 

establerts en el Reglament del servei d’aigua potable i en l’Ordenança 

reguladora de les tarifes del servei. 

d) Respondre dels danys i perjudicis que es derivin del funcionament del 

servei, llevat que s’hagin ocasionat com a conseqüència immediata i 

directa  d’una ordre de l’Ajuntament o de vicis d’un projecte elaborat per 

la mateixa Corporació municipal. 

e) Comptar amb les corresponents assegurances de responsabilitat civil. 

f) No alienar ni gravar les instal·lacions afectes al servei. 

g) Informar l’Ajuntament del funcionament del servei i de l’execució de les 

obres i instal·lacions. 

h) Informar l’Ajuntament dels comptes d’explotació i de la situació 

patrimonial en relació amb la gestió del servei. 

i) Lliurar una Memòria anual sobre l’explotació del servei, en la que es 

reflecteixi el grau  de compliment del Pla Director d’abastament i els 

aspectes més significatius relacionats amb el servei. 

j) Prestar el servei, sens perjudici d’allò que preveu la Clàusula 4 envers la 

contractació d’obres, subministraments i serveis. 

k) Subrogar-se, per successió d’empresa, en els drets i obligacions derivats 

dels contractes de treball de naturalesa laboral del personal afecte al 

servei sempre respectant el dret preferent de l’Ajuntament a retenir o a 

modificar les condicions laborals dels seus treballadors. 

l) Les altres obligacions derivades de l’exercici de les potestats que 

corresponen a l’Ajuntament com a Administració titular del servei públic 

concedit. 

Clàusula 8.- Drets de CONGIAC  

1.- El GONGIAC, per sí mateix o mitjançant el gestor del servei, tindrà els drets 

següents: 

a) Percebre dels usuaris les tarifes per la prestació del servei que estiguin 

degudament aprovades, així com els altres ingressos que puguin 

generar-se per raó de la prestació del servei (altes, escomeses, canvi de 

comptadors i en general qualsevol activitat vinculada al servei).  

b) Percebre de l’Ajuntament l’import de les obres en la xarxa que no 

estiguin cobertes per la tarifa per la prestació del servei que abonen els 

usuaris. 



 

 

c) Obtenir una compensació econòmica que mantingui l’equilibri econòmic i 

financer dels serveis en els casos en què es produeixin despeses no 

previstes o qualsevol altre modificació del mateix, sempre que 

responguin a exigències extraordinàries realitzades per l’Ajuntament, i 

que el prestador del servei no tingui la obligació legal d’acceptar, d’acord 

amb la normativa vigent en la matèria.  

d) Incloure en el seu actiu les actuacions incloses en el Pla Director 

d’Abastament a mesura que es vagin executant i que estiguin pendents 

de reversió a l’Ajuntament. 

e) Utilitzar els béns i drets de domini públic necessaris per prestar el servei. 

f) Sol·licitar a l’Ajuntament que exerciti les seves potestats d’expropiació 

forçosa, imposició de servituds i desnonament administratiu per a 

l’adquisició del domini, els drets reals o l’ús dels béns necessaris per al 

funcionament del servei. 

g) Prestar  el servei mitjançant qualsevol de les formes de gestió dels 

serveis públics. 

2.- Ni el CONGIAC, ni el seu medi propi personificat, GIACSA,  estan subjectes 

a la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del sòl, el subsòl o el 

vol de les vies públiques municipals, regulada a l’article 24.1 del Text refós de 

la Llei d’hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març. 

 

Clàusula 9.- Règim tarifari aplicable 

1.- L’aprovació de les  tarifes es tramitarà d’acord amb el procediment següent: 

a) CONGIAC elaborarà anualment una Memòria d’explotació del servei, en 

la que informarà dels costos reals del servei i dels ingressos facturats. A 

partir d’aquesta Memòria i de les previsions calculades per l’any 

següent, tenint en compte les amortitzacions en curs i les previstes, 

elaborarà una proposta de tarifes per l’any següent. 

b) La proposta de tarifes serà traslladada a l’Ajuntament per la seva presa 

en consideració. L’Ajuntament, a la vista de la documentació tramesa, 

haurà d’emetre informe sobre les mateixes en el termini màxim d’un 

mes, a partir de la recepció. Passat aquest termini sense l’emissió 

d’aquest informe es considerarà que s’ha aprovat per silenci, als efectes 

de continuar la tramitació de l’expedient de tarifes.  



 

 

c) Un cop informat favorablement la proposta de tarifes, o transcorregut el 

termini per a considerar aprovada per silenci la proposta, el CONGIAC 

en la seva condició de gestor associat procedirà a aprovar les tarifes 

dels serveis. 

d) En el cas que l’Ajuntament emeti informe desfavorable, la proposta de 

tarifes serà retornada al CONGIAC qui decidirà, motivadament, sobre la 

proposta, tot garantint sempre que el conjunt de les tarifes representin 

els costos reals de la prestació del servei. 

2.- En els supòsits de la lletra b) de la Clàusula 5 i de la lletra e) de la Clàusula 

6, l’aprovació de les modificacions o revisions de les tarifes es tramitarà d’acord 

amb el procediment següent: 

a) L’Ajuntament remetrà la corresponent proposta de modificació o revisió 

de les tarifes de CONGIAC. 

b) El CONGIAC, a la vista de la documentació tramesa, haurà d’emetre 

informe amb proposta de noves tarifes en el termini màxim d’un mes. 

Passat aquest termini sense l’emissió d’aquest informe i proposta de 

noves tarifes, les tarifes modificades o revisades proposades per 

l’Ajuntament s’entendran aprovades pel CONGIAC per silenci. 

c) Una vegada que el CONGIAC emeti informe i proposta de noves tarifes i 

la traslladi a l’Ajuntament, la tramitació de la modificació o revisió de les 

tarifes seguirà el procediment establert a les lletres b), c) i d) de l’apartat 

1 anterior. 

3.- CONGIAC, o el medi propi personificat, en la seva condició de gestor del 

servei, serà l’encarregat de facturar als abonats i percebre  l’import del servei 

d’acord amb el règim tarifari vigent en cada moment. 

4.- L’estructura tarifària contempla una component fixa  i una component 

variable que gravarà el consum i que s’estructura en blocs de consum. 

5.- De mutu acord entre l’Ajuntament i CONGIAC, es fixarà un consum alçat per 

a totes les instal·lacions, serveis i equipaments municipals i per al reg de les 

zones verdes, i els espais públics que no disposin de comptador.  

6.- Anualment, CONGIAC presentarà a l’Ajuntament els costos efectivament 

incorreguts en el servei i les inversions necessàries amb la finalitat d’ajustar el 

sistema tarifari per respectar el principi d’equilibri financer del servei. 

Clàusula 10.- Finalització de la gestió associada. 



 

 

1.- La gestió associada s’extingeix per alguna de les causes següents: 

a) Per la separació de l’Ajuntament. 

b) Per la dissolució del CONGIAC. 

c) Per resolució acordada per una de les parts com a conseqüència de 

l’incompliment greu o reiterat de les obligacions de l’altra part. 

d) Per mutu acord. 

e) Per les altres causes establertes a les lleis i/o als estatuts del CONGIAC. 

2.- L’exercici del dret de separació de l’Ajuntament respecte del CONGIAC es 

produirà d’acord amb el procediment i amb els efectes establerts en les lleis i 

els estatuts del CONGIAC. 

3.- Quan es produeixi el supòsit de la lletra c) de l’aparat 1 anterior, amb 

caràcter previ a la resolució s’atorgarà un termini prudencial suficient per 

esmenar les deficiències que poden causar-la. 

4.- En qualsevol supòsit de resolució o extinció de la gestió associada, 

l’Ajuntament o l’entitat que aquest designi com a ulterior gestora i/o prestadora 

del servei objecte del present conveni assumiran la totalitat del personal 

contractat pel medi propi del CONGIAC per a la prestació del servei de 

l’Ajuntament, tot subrogant-se per successió d’empresa en els drets i 

obligacions dels contractes de treball vigents a la data de finalització de la 

gestió associada. 

5.- La finalització de la gestió associada comportarà en tot cas la liquidació dels 

serveis i/o altres actuacions dutes a terme pel CONGIAC o el seu medi propi 

durant la seva vigència. Aquesta liquidació es realitzarà d’acord amb els drets i 

obligacions d’ambdues parts establertes en el present conveni i, en cas de 

separació de l’Ajuntament respecte del CONGIAC, la dita liquidació s’entendrà 

sens perjudici dels efectes derivats de l’exercici del dret de separació. 

B.- INTERVENCIONS 

A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de cada grup municipal 
d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si es vol 
l’audició de la Sessió plenària. 

La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, pren la paraula per 

manifestar que es tracta d’un punt molt important a tractar i que s’ha portat de 



 

 

manera molt precipitada. Es va convocar una reunió per quedar bé, però no els 

van donar l’oportunitat de valorar la resta de propostes per decidir entre tots la 

millor alternativa. El PSC no ho veu gens clar. Han arribat informacions de 

demandes per mala praxis del CONGIAC. Tenen intenció de fer al·legacions 

durant el termini d’exposició de quinze dies. No votaran per tant a favor. 

El senyor Sergi Rabat demana el torn de paraula per respondre. Sí que es 

tracta d’un tema molt important. Es va convocar una Comissió Informativa de 

Medi Ambient el 24 de febrer amb l’assessor econòmic on es van exposar 

diferents alternatives i resoldre dubtes. Es va manifestar que faltava l’informe. 

El 14 de maig es va tenir i trametre l’informe. L’oposició va demanar poder 

resoldre dubtes davant els tècnics del CONGIAC, petició que es va considerar 

lògica perquè l’informe era complex. Es va convocar una reunió per donar 

explicacions i poder resoldre dubtes. Val a dir que el temps no es va esgotar 

perquè no es van formular dubtes. Pel que fa als inputs sobre el CONGIAC, 

també n’és coneixedor. Hi ha hagut sentències com la de l’Ajuntament de 

Collbató referents al CONGIAC. No són sentències fermes i són de fa temps 

2016-17. A partir de llavors han pogut modificar la seva metodologia perquè 

s’ajustés i estan en procés de modificació dels seus estatuts, per la qual cosa 

creuen que els punts sobre els defectes formals ja s’han solucionat. La seva 

opinió és que l’opció és vàlida. Les empreses que fins ara monopolitzaven el 

sector emprendran accions i finalment haurà de decidir el jutge. Amb les 

modificacions creuen que l’opció reuneix els requisits legals. 

El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, intervé en primer lloc 

per manifestar que es tracta d’un tema molt important. La ciutadania no n’havia 

tingut cap notícia i es mereix el temps que puguin aportar els regidors, demana 

comprensió perquè farà una exposició llarga per la població. 

Es remunta a la concessió inicia de l’any 1971, on les condicions que es van 

fixar eren les habituals d'aquest moment. Fa 4 anys aproximadament, el 

Govern del Sr. MA. Martínez, va demanar a SOREA i es va fer una 

Presentació, esbós de caracterització instal·lacions, esforç tarifari en temes 

socials. Després de la moció de censura, el senyor Pérez entra al Consell 

Assessor i els tècnics li diuen que hi ha un tema important pendent i era 2019. 

A partir d'aquí ja se n’ocupa i comprova que: 

 - No hi ha una persona o tècnic a l'Ajuntament que tingui la funció de 

seguiment, control, Relació amb l'empresa subministradora SOREA. (Excepte 

el control de facturació de l'aigua consumida pels serveis de l'Ajuntament) i 

temes econòmics amb intervenció. Segons se l'informa. 



 

 

- No hi ha una caracterització de les instal·lacions necessàries ni quins 

aspectes tècnics i administratius i de tarifacions i què podem demanar a uns 

plecs tècnics i administratius. 

- Informa a l'equip de govern i Consell Assessor i planteja l'anterior i que cal 

començar a gestionar el tema el més urgentment possible. Que és una 

oportunitat per discutir el model de gestió possible: Directament, mitjançant 

empresa públic-privada, "Central de Compres" o mitjançant empresa privada 

del sector com fins ara. 

A més s'hauria de gestionar al mateix temps el tema de les clavegueres i poder 

lligar-ho com una gestió integral del cicle de l’aigua. 

A continuació, emprèn contactes per sol·licitar informació i propostes diverses 

entitats. Rep una visita presentació inicial d’Aigües de Catalunya. Es presenten 

i proposen una sessió informativa. A principis de març de 2020 amb el 

CONGIAC, (organitzada pel Sr. Del Moral). 

Després ve la COVID i es queda tot parat. A principis de juliol de 2020, es 

reprèn el tema amb força: Es valora utilitzar / contractar un preu simbòlic a 

CONGIAC per a elaboració d'una mini-auditoria, amb la qual puguem tenir 

alguna cosa a partir de la qual cosa fer-nos una idea de la situació tècnica i 

econòmica. A finals de juliol de 2020 es fa una entrevista personal amb Aigües 

de Llavaneres, que té un model des de fa anys amb Gestió directa. Ens 

Expliquen pros i contres, de fet, més contres que pros. Això portaria temps 

explicar-ho, la dificultat econòmica, de personal tècnic, i de gestió que 

implicaria per a un ajuntament petit com el nostre. 

A finals de Setembre de 2020, CONGIAC assegura que ja disposa a la fi de 

tota la documentació requerida a SOREA per poder fer la mini-auditoria o 

informe tècnic. Arran d'això, el senyor Pérez entén que, sigui el model que es 

decideixi, s'hauria de tenir alguna cosa més que la mini-auditoria de CONGIAC, 

que pot ser un informe interessat “de part” i proposo el contacte amb una 

enginyeria especialitzada en el tema per a l'elaboració d'uns plecs tècnics que 

incorporin l'estat actual de l'art en el subministrament d'aigua i clavegueres. 

Què és el que cal demanar, quines normatives actuals hem de complir, quins 

aspectes d'eficiència, ecologia i de gestió integral de l'aigua hauríem 

d'incorporar. I al mateix temps contactar amb SOREA i altres empreses de el 

sector per explicar-los i que ens fessin també les seves presentacions i 

propostes inicials. Aquests informes i presentacions que s'anaven a fer amb 

tots els membres del Plenari haurien de permetre el conjunt de les forces 



 

 

polítiques poguessin prendre una decisió que sol ser important i llarga en el 

temps, el millor per al Poble, o al menys no equivocar-nos, és a dir, prendre 

una decisió el més consensuada possible per totes les forces amb criteris 

racionals. 

Estàvem en aquest punt quan arriba el canvi de govern. El novembre de 2020 

es va posar en contacte amb el Sr. Sergi Rabat, i li explica l’anterior. L'informe 

de CONGIAC no està encara. Li trasllada que hi està d'acord i que continua el 

tema. Li proposa llavors fer reunió monogràfica amb tots. 

Després ja no és fins el febrer de 2021 quan es convoca la Comissió de Medi 

Ambient, en la qual hi ha diversos punts i algun conflictiu en aquest moment. Es 

tracta el tema de l'Aigua per sobre, però entén que es queda per a una reunió 

monogràfica amb informació variada, no només de CONGIAC. L'informe de 

CONGIAC en aquella data no està encara. Tampoc s'ha considerat contactar 

amb despatx enginyeria especialitzat per a elaboració d'uns Plecs Tècnics, pel 

que veu. 

Per a la seva sorpresa, al maig 2021, la setmana passada, es posa en l'ordre 

del dia de la Comissió del Ple el punt ja de decisió de model i empresa. En  la 

comissió de Ple de dijous passat demana que es retiri de l'ordre del dia aquest 

punt, que és una decisió important i caldria disposar de més elements de valor 

per a una decisió tan important. I que en reunió monogràfica, comissió de medi 

ambient, se'ls informi amb tranquil·litat del tema, amb aspectes tècnics, 

administratius, legals i econòmics. Va afegir que aprovaria la pròrroga del 

servei de l'actual operador, SOREA-AGBAR i que hi havia temps per tractar-ho 

tot amb més tranquil·litat i passar-lo a Ple del proper mes. 

Però divendres passat es convoca aquest Ple sense retirada del punt i gairebé 

al mateix temps es convoca els regidors a una reunió dimarts amb tècnics de 

CONGIAC. 

Acabats els antecedents, manifesta que les seves objeccions són 

fonamentalment de procediment. La reunió amb CONGIAC va estar bé; però 

era només de CONGIAC, quan ell sempre ha defensat associar-nos, per, com 

a mínim, contractar l'Informe Tècnic. L'explicació està bé però no s'han pogut 

valorar alternatives. I sobretot, la gestió integral de l’aigua, què passa amb les 

clavegueres i la seva gestió, manteniment, millora i inversions? Pel que fa a la 

tarifació i control, es tracta d’un servei que és un pack molt bàsic i ells ho han 

reconegut. Pot anar bé; però és molt bàsic. Possibles millores i prestacions no 

estan incloses en l'estudi. Excepte el control centralitzat en SCADA, per a la 



 

 

qual cosa han establert un un període de 5 anys per a la recuperació o 

amortització (cosa lògica que creu que s’haurà de fer sigui quina sigui la 

concessionària). A les clàusules s'estipula que l'Ajuntament pagarà directament 

o mitjançant tarifa, per tant, es tracta del mateix que una concessionària 

privada o gestió directa, en aquests aspectes. I és lògic que això sigui així. No 

s'ha de facturar per sota de cost perquè llavors després caldrà pagar-lo, no ja 

amb tarifa l'usuari que l'ha gastat, sinó mitjançant la borsa d'ingressos en els 

pressupostos generals de l'Ajuntament, per exemple IBI. 

Veu també avantatges reals de fer-ho amb CONGIAC: En el fons és una 

central de compres, com ho pot ser el Consell Comarcal, ACM, etc. Això 

estalvia molt esforç burocràtic-administratiu. No cal licitar, ni fer Plecs 

Administratius ni Tècnics, ni compliment de normes de qualitat, 

mediambientals, etc com ISO i similars. També aquest sistema permet 

contractar amb rapidesa a l'Ajuntament, com estem comprovant. En realitat 

també es tracta de cedir la gestió pública a una altra entitat concessionària. 

També un altre avantatge seria el fet de no establir terminis de permanència 

obligatòria. Pots sortir-te en qualsevol moment. Però no sortirem en un any, dos 

o tres, ja que a l'estudi de tarifació, les amortitzacions estan calculades per a 5 

anys (amb el pack bàsic), i a més s’hauria de permetre el poder disposar d'un 

Pla Director amb cara i ulls per saber què podríem demanar per a properes 

licitacions. Però la qüestió és, de veritat es necessiten 5 anys per tenir un pla 

director que hauríem d'haver tingut prèviament? 

Com a avantatge també t'estalvies els trencaclosques de gestionar personal i 

facturació en el cas de la Gestió pura Directa. 

Contestant al senyor Rabat, li recorda que ha dit que han establert un criteri 

previ, ideològic, que aquest servei ha de ser públic. Com si d’entrada la 

concessió a empresa privada fos dolenta o pitjor. Algú altre pot dir un criteri 

contrari: que el millor és una concessió privada, perquè sí. Però nosaltres i ell 

personalment va entendre que hi hauria una tercera via, que el criteri primer 

sigui saber quin és el millor servei integral de l'aigua que volem pel Poble i pel 

futur, i després o segon, qui ens ho farà millor, si una gestió pública o privada. 

Tornem a la realitat-actualitat. La concessió anterior s'acaba el 31 de juliol, i cal 

fer alguna cosa. Inicialment, la pròrroga de l'actual Servei. (No sé si s'haurà 

informat o contactat amb antelació amb SOREA-AGBAR), atès que a l'ésser un 

servei de necessitat la Legislació permet la pròrroga del mateix. (Per a 

nosaltres tota aquesta discussió no hauria afectar la continuïtat del servei). 



 

 

D'altra banda, aquesta mateixa tarda i fa unes 2 hores li ha arribat una 

informació de 2 sentències del TSJC en el sentit de reprovar o qüestionar la 

concessió de compres-Servei aigües a CONGIAC. No es posarà en i aquest 

sistema incompleix normes de lliure competència europees o no, perquè és un 

debat de les Empreses del Sector i CONGIAC. Però sí que alguna cosa ha 

d'haver-hi perquè dimarts el representant de CONGIAC va dir que anaven a 

canviar els estatuts perquè tots els Ajuntaments adscrits fossin de el Consell 

d'Administració o alguna cosa així, i altres aspectes, que en aquell moment no li 

vaig donar molta importància. 

Per acabar, el resum del seu sentit de vot és que les seves objeccions són de 

procediment fonamentalment. Ha faltat transparència, eficàcia i participació. 

Tècnicament, per ell,, no s'han pogut valorar alternatives adequadament. I 

sobretot, la Gestió Integral de l’Aigua. Què passa amb les clavegueres i la seva 

gestió i manteniment, millora i inversions? I l'últim que el deixa una mica 

sorprès perquè ho desconeixia i no se'ls va informar, és el de les Sentències 

qüestionant el sistema. Per tot l'anterior no pot votar favorablement i torna a 

demanar que s’ajorni aquest punt per a un ple posterior. Té dubtes encara 

sobre si serà o no abstenció. 

El senyor Rabat pren al paraula per donar resposta al senyor Pérez. Com bé 

diu les condicions del 1971 no són les d’ara, per això precisament no volen fer 

un plec ara i que ens obligui d’aquí molts anys. Tot i que es contracti un expert 

que pugui preveure tots els escenaris que es poden donar, és impossible 

preveure-ho tot. Amb una concessió privada el contracte regeix durant tota la 

concessió, no hi ha dinamisme, com amb la proposta que es presenta. Es pot 

anar adaptant les coses que no permetria un plec. Tindríem un marge de 

maniobra molt més gran que amb una concessió. 

Un cop decidit el model serà l’Ajuntament qui decidirà què vol. Es un pack bàsic 

perquè no pot ser d’una altra manera. Els costos s’han d’assumir, els costos 

d’infraestructura són els que són. El pack es modelarà entre tots en funció de 

les necessitats del municipi. Es podran fer polítiques socials o ambientals. Les 

sentències són públiques i ell n’estava al corrent perquè quan un s’estudia un 

tema n’ha d’estar assabentat. Per això ja ho ha comentat i explicat que no 

impliquen que la proposta no sigui vàlida, amb les propostes de modificacions 

fetes.  Ell difereix amb l’opinió del senyor Pérez perquè considera que el 

sistema no té paral·lelismes amb la concessió privada. Són opinions diferents. 

La feina que l’Ajuntament s’estalvia serà feina que es farà en el dia a dia 

 



 

 

A continuació, el torn de paraula és del senyor Francesc Guillem Molins, 
regidor no adscrit. Manifesta que la cronologia exposada per part del senyor 
Benito Pérez l’ha enriquit molt perquè en tenia desconeixement. Hagués estat 
interessant treballar-ho. Serà breu, però crític.  
Es pregunta per què hi ha tanta pressa en un punt tan important com l’aigua. 
L’oposició en bloc es va queixar a la Comissió Informativa de Ple. Van demanar 
tots una reunió per tenir més informació i van demanar que es posposés de 
l’ordre del dia, no és que es posessin d’acord, és que tots van coincidir. Llavors 
a corre cuita es va convocar una reunió amb el CONGIAC, on hi va assistir el 
gerent i la directora tècnica. No va preguntar res perquè no considerava oportú 
fer-ho davant d’aquestes persones i més encara sent la primera reunió.  
També es pregunta per què han de canviar el model de gestió actual. El senyor 
Rabat ha dit que ho han analitzat tots els regidors i ell puntualitza que no tots 
els del Consistori, només els del Govern.  
Per què no es vol una concessió? A la Comissió Informativa de Medi Ambient 
es van donar pinzellades però hauria d’haver estat una Comissió monogràfica. 
Per què no es vol optar per una empresa mixta? Li sembla precipitat escollir un 
model de gestió  sense comptar amb un Pla Director, on  s’hi podrien veure les 
necessitats i mancances del municipi. Faltava un informe de necessitats com 
en altres temes es manifesta. Si es demana a un expert no interessat, hagués 
pogut fer un Pla Director neutral i adequat, es pregunta per què no s’ha fet.  
L’opció proposada vindria a ser com una empresa de l’Ajuntament, l’alcalde ha 
de formar part del consell d’administració del CONGIAC i això és com ser 
conseller d’una empresa que comporta responsabilitats amb el teu patrimoni 
personal, segurament ja ho sap el senyor alcalde. Els preus diu el regidor 
Rabat que els posarà l’Ajuntament, es podran donar doncs ajudes a col·lectius i 
serà similar a les ajudes directes que fa tant de temps que demana el senyor 
Guillem. 
Considera molt precipitat i innecessari que es tracti aquest tema en aquest 
plenari. Demana la seva retirada per treballar-ho a fons, amb calma i entre tots, 
per tenir més consens per poder aprovar-ho per unanimitat. El seu vot serà 
negatiu i demana que recapacitin. 
 
El senyor Rabat pren la paraula per tal de fer puntualitzacions. Sant Vicenç no 
va a contra corrent perquè el Consell Comarcal s’ho està també plantejant, la 
constitució d’una mena d’agrupació de municipis per prestar el servei d’aigua. 
L’evolució és passar del mercat de les grans empreses i mica en mica els 
ajuntaments es desperten i busquen aquest canvi. El que remarca és 
l’autocrítica, tots podem millorar. Per tant, prenen nota de les consideracions 
que han fet i el malestar, perquè en els següents debats procurar poder-lo 
pal·liar. A la reunió de dimarts ningú va fer preguntes, va sobrar temps. A partir 
d’octubre de 2020 s’ha pogut respondre dubtes. Per què no s’ha demanat un 
pla director, van contactar amb molts especialistes i ajuntaments i assessoria 
externa, finalment es va demanar informe al CONGIAC. Repeteix que es tracta 
d’una decisió política, escollir el model de gestió. Preveu que les companyies 
impugnaran l’acord de delegació i hi ha uns tràmits a seguir, cal ser 



 

 

escrupolosos. És important que s’iniciï el servei a l’inici de l’any natural. Cal 
debatre-ho doncs en aquest ple, és una qüestió de procediment. 
 
El senyor Francesc Guillem respon que és cert que el Consell Comarcal s’ho 
està plantejant, però la gran diferència és que serà de cara al 2023-24, per tant, 
tenen anys per endavant. Com a punt per a la distensió pensava que no estava 
en un ple sinó a un programa de Masterchef amb tantes al·lusions culinàries 
com ha fet el senyor Rabat. 
 
Tot seguit, pren la paraula el senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor 
no adscrit, per manifestar que se sent decebut amb un govern que està 
cometent errors d’anys anteriors, que es pensava que actuaria amb 
transparència. Ell fa molt de temps que avisa que aquest tema s’havia de 
treballar amb temps i amb calma perquè és un tema complex. Es pot revisar 
l’hemeroteca dels plens i es podrà veure. Ens ha tornat a agafar el brau altre 
cop, sempre es va a última hora, ha arribat just i amb calçador. Hagués estat 
maco aconseguir el consens, amb un acord on tots els regidors donessin el seu 
vist i plau. Pensa que l’actual govern aconseguirà que els regidors de l’oposició 
votin en contra d’aquest punt, bàsicament per la participació en aquest punt. No 
hi ha hagut transparència cap als regidors. Amb un mes s’ha de decidir el 
model d’aigua. Es va fer una Comissió Informativa on hi havia molts temes i es 
va dir que ho anirien treballant i ara s’ho troben sobre la taula. El 
subministrament d’aigua és competència de l’Ajuntament, afecta tots els 
vilatans. És important saber el preu de l’aigua, què pagarem, quins serveis 
donaran, etc. Des del 1971 fins el 2021 el servei s’ha prestat en forma de gestió 
indirecta per una concessió administrativa per Sorea i ara AGBAR. S’han fet 
moltes actuacions durant 50 anys. Es pregunta si hi ha algun problema greu. 
Creu que en política, el que no funciona, canviem-la. Si les coses funcionen, es 
pregunta per què el volen treure. El servei d’AGBAR portava algun 
inconvenient?  
Creu que el senyor Rabat no ha estat encertat en la seva intervenció. Explica 
que el preu  de l’aigua en alta no el marca l’Ajuntament, ho fa el consorci de 
l’Agència Catalana i altres ens. Però el preu en baixa el poden decidir els 
ajuntaments, oi tant que el pot decidir l’Ajuntament i les inversions a fer. Ell en 
comptes d’una concessió, que no hi estava a favor, sempre ha dit que estava a 
favor d’una empresa mixta. El senyor Rabat manifestava que prenien una 
decisió valenta. No són tan valents? El consell d’administració de les empreses 
mixtes hi forma part el titular de l’Ajuntament que és l’alcalde, amb 
responsabilitat patrimonial i llavors pregunta, i amb el CONGIAC no hi és 
aquesta responsabilitat patrimonial? Si s’han llegit els estatuts del CONGIAC, 
es veurà quina responsabilitat té el titular, no el suplent. Ho diu perquè el que 
no es pot fer és enganyar la ciutadania o dir aspectes que no són del tot 
correctes.  
Es proposa un model de gestió directa amb adhesió a un consorci de municipis. 
Hi ha dos municipis, Collbató i Olot, que han anat al jutjat i al suprem que hi ha 
una sentència i s’han assabentat per canals externs, el més normal hagués 



 

 

estat que ho expliqués el senyor Rabat. Ara modifiquen els estatuts perquè hi 
ha una sentència. La pregunta és abans d’adherir-nos al consorci, ja coneixen 
bé els estatuts d’aquest consorci? Dels 947 municipis que hi ha a Catalunya, 
només en formen part 25, per què només 25 si és tan bo i fantàstic. Ens estem 
jugant el preu de l’aigua. Sabem que l’alcalde és membre del consell rector del 
CONGIAC. No confonguem a la ciutadania amb el tema del Consell Comarcal, 
que dona el servei a l’Alt Maresme en alta i en baixa. Per què? Perquè a 
Palafolls hi ha una potabilitzadora. FA que els municipis des d’Arenys a Tordera 
el preu de l’aigua baixi.  
Sabem que haurem de dotar l’ajuntament d’una estructura que ara no té? La 
persona administrativa serà de Sant Vicenç? Tindrà coneixements per 
gestionar les tarifes i moltes altres coses que li vindran? Per a la gestió directa 
no tenim estructura. Sant Vicenç no és completament igual als que estan al 
consorci com són Mataró o Manresa, etc. Que tenen una estructura molt més 
gran. Sant Vicenç passa de cota 0 a 320, necessita bombejar i la 
infraestructura de canonades no és gens fàcil. Pel que fa a l’informe no es 
poden donar informació necessària per prendre decisions. Hi una part que és 
un plagi de l’informe de Sorea, tenen un desconeixement total del territori. Ells 
seran els responsables del que pugui succeir a l’ajuntament pel que fa a 
l’aigua, que vagin amb compte els regidors que voten a favor d’aquesta 
adhesió, poden haver-hi problemes de fuites a tot el municipi. Cal tenir en 
compte també que s’hauran de canviar les ordenances. Pensa que aquí es 
comença la casa per la teulada i sinó al temps. 
El senyor Rabat diu que no estem obligats a la permanència. Si s’aposta per un 
model, marxarem en un any? I llavors què farem? Una concessió 
administrativa? De moment toca pagar, una quota fixa, però es fa una 
pregunta, tenen la valoració d’actius feta per fer el càlcul de l’import del fons de 
reposició. Cal un pla director d’aigües, que no s’ha de confondre amb el del 
clavegueram. El pla director no està fet, ja es va demanar al senyor Elias de 
Sorea. Ell (senyor Martínez) quan va ser alcalde va fer fiscalitzar Sorea i va 
demanar una auditoria, recorda que l’Ajuntament va recaptar uns 300 o 400 mil 
euros. Recorda que es reunia cada 15 dies amb el senyor Elias i decidia cap on 
es volia tirar. Es va decidir fer inversions en canvi d’hidrants i canvi de 
canonades antigues de fibrociment. Per què no esperen a tenir el pla director? 
Cal saber si es poden recuperar pous, bombes que cal comprar, etc. També cal 
tenir la situació dels pous i les aigües amb nitrats per recuperar pous i abaratir 
el preu de l’aigua. Pregunta si AGBAR sap alguna cosa de tot això. Cada any hi 
havia un fons de prestació per famílies necessitades per pagar-los l’aigua. Les 
famílies vulnerables que ho demanaven a serveis socials tenien ajuda. Afegeix 
també que sense pla director no sabem on anem i no es pot fer un pla 
d’inversions. Quants hidrants hi ha a Sant Vicenç? Amb el superàvit de l’aigua 
es podrien fer moltes coses com abaixar la tarifa de l’aigua, abaixar trams a 
famílies nombroses o altres decisions com seria canvi de canonades. No ho 
decidia Sorea, ho feia l’Ajuntament. Sempre ha sigut partidari d’empreses 
mixtes perquè en té bones referències, que ho preguntin a Calella per exemple, 
on tenen empresa mixta. El Consell Comarcal no té res a veure. A Arenys de 



 

 

Munt tenen gestió directa i s’han tirat dels cabells. Sí és una decisió política, 
però seria més maca si l’aprovessin tots 13 regidors. Volen treballar 
conjuntament. Volen anar amb més tranquil·litat per consensuar propostes. No 
es podien haver fet més pròrrogues a banda de la següent? El consorci ha fet 
un informe i és interessat. Opina que l’informe no li diu res. Ell és partidari de la 
fusió de l’empresa pública i la privada. Així es tiren endavant projectes com per 
exemple el Sorli, és la seva manera de veure-ho. El senyor Rabat ha dit que 
era una decisió valenta, ell la considera esbojarrada. Les inversions no les 
decidirà AGBAR, les decideix l’Ajuntament. No volia allargar la concessió de 
Sorea, era la seva preocupació, que passés com a les autopistes. No volia que 
l’Ajuntament degués ni un sol euro a AGBAR, volia mans lliures per escollir el 
model. En el resum trimestral de la facturació amb el benefici es feien 
inversions per millorar la xarxa. Per cert, la xarxa principal està molt bé, perquè 
es van preocupar de canviar-les per polietilè. Els hidrants estan canviats també. 
Sempre anem a corre-cuita. L’oposició demana temps per trobar la solució. Ara 
no es pot decidir, aquest consorci el desconeix totalment. Fins que això no 
estigui al dia es passaran magres. Espera que AGBAR doni tota la informació 
que ha de donar perquè si no hi haurà problemes si no es fa el traspàs 
d’informació, cal pensar-hi. L’oposició no ho veu clar, és un tema molt important 
d’un bé tan preuat com és l’aigua, potser aquesta decisió valenta es tira en 
contra. Abans de la moció de censura el 2018 va quedar una informació molt 
valuosa.  
 
El senyor Rabat pren la paraula per donar resposta. Es pregunta com pot ser 
que es reunissin cada 15 dies i en canvi no hi hagués pla director. També vol 
aclarir que són 25 els municipis perquè les concessions tenen terminis molt 
llargs, però li consta que són molts municipis els que estan estudiant entrar-hi. 
Estem davant un canvi de paradigma, un canvi del model de gestió. Si Sorea 
ha tingut un comportament tan exemplar li sorprèn que digui que potser no 
facilitaran la informació. Vol anunciar que contractaran l’interventor del Consell 
Comarcal perquè comprovi que la informació s’ajusta a la realitat. No hi ha pla 
director ni pla d’inversions, com bé ha dit, per tant, no sap com pot assegurar 
que la xarxa està bé. No s’ha d’enganyar la població per cap part. S’ha de fer 
autocrítica, tots poden millorar, el govern pren nota i actuaran en conseqüència. 
Ja li hagués agradat a ell quan era a l’oposició tenir el mateix tracte que ara rep 
l’oposició. Ell mai va tenir un mes i tampoc va ser un mes, perquè des de 24 de 
febrer el tema estava sobre la taula, no han tingut un mes. El que passés abans 
de l’octubre de 2020 ell no pot respondre. 
 
El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, pren en darrer lloc la 
paraula. Ja s’ha dit gairebé tot. Veu bé en certa forma l’adhesió al CONGIAC, 
és més, ja es va treballar pel govern anterior. Però s’ha fet molta més feina per 
tenir sobre la taula més valoracions per prendre aquesta decisió. Té la sensació 
que aquest govern s’ha trobat sobre la taula la feina feta per l’anterior govern. 
Troba a faltar veure sobre la taula opcions per poder decidir amb més 
informació, amb un tema tan important, no tenir un ventall d’opcions per decidir 



 

 

entre tots. No troba bé les maneres. Es va convocar una reunió per part del 
regidor i de l’alcalde però el punt ja estava a l’ordre del dia. Ells demanaven 
una reunió per tenir opcions i poder decidir. Es demanava una reunió 
participativa, no explicativa. Li agradaria que el govern valorés poder aprovar el 
tema amb una majoria més consensuada, treballar conjuntament. Demana la 
retirada de l’ordre del dia per poder treballar i tenir més temps, hi ha fins a final 
d’any perquè el servei es prorroga. No sé si s’ha parlat amb AGBAR perquè ells 
presentin una proposta. Es va fer un estudi de canonades, hi havia moltes que 
estaven amb materials que ja no estaven dins la normativa. Si no ho retiren, no 
votarà afirmativament. 
 
El senyor Rabat respon que sí que la reunió havia de ser participativa, estava 
convocada per fer preguntes però es va esgotar el temps, era per resoldre 
dubtes precisament. Entén la posició, cadascú té la seva opinió. 
 
 
C.- VOTACIÓ  
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 
GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 NO 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 ABST 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc Guillem 

Molins) 

1 NO 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel Martínez 

i Camarasa) 

1 NO 

Regidor no adscrit (Robert Subiron Olmos) 1 ABST 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 



 

 

 

El Ple de la Corporació acorda, per majoria absoluta, l’aprovació de l’adhesió 

al CONGIAC com a forma de gestió directa associada al servei públic del 

subministrament d’aigua, així com els acords detallats anteriorment. 

 

 

Cinquè.- PRP2021/759   PROPOSTA AL PLE DE COMUNICACIÓ EN 

RELACIÓ A LA CONTINUACIÓ DE PRESTACIÓ DEL SERVEI PER AL 

SUBMINISTRAMENT DE L’AIGUA.  

   

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació Sergi Rabat Fajardo, 

primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte. És un tema que no calia però millor 

fer-lo per major garantia. Es vol fer una comunicació a SOREA per dir-li que ha 

de continuar prestant el servei., és un tràmit que és bo fer-lo. 

 

Es transcriu la proposta d’acord tot seguit: 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient:  2021/991-2485   

Contingut: PROPOSTA AL PLE DE COMUNICACIÓ EN RELACIÓ A LA 

CONTINUACIÓ DE PRESTACIÓ DEL SERVEI PER AL SUBMINISTRAMENT 

DE L’AIGUA. 

La empresa SOREA era concessionària del subministrament de l’aigua potable 

d’aquest municipi en virtut de contracte del mes de juliol del 1971, havent estat 

prorrogat fins el 31 de juliol de 2021. 

En data 16 de desembre de 2020 mitjançant registre entrada ENTRA- 2020-

9396 es va comunicar a l’Ajuntament per part del SOREA, SOCIEDAD 

REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U , que aquesta empresa 

i SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. (d'ara endavant, 

“AGBAR”), havien subscrit un contracte de transmissió de negoci en virtut del 

qual, amb efectes 1 de gener de 2021, SOREA transmetia a AGBAR una 

branca d'activitat relativa al “cicle integral de l'aigua” en l'àmbit territorial de 

Catalunya. 

Per tant, a partir de l’1 de gener de 2021 la concessió va ser assumida pel 

successor del concessionari, Sociedad General de Aguas de Barcelona. 



 

 

El 31 de juliol finalitza la concessió. Davant d’això, s’ha proposat efectuar un 

canvi en el model de gestió del servei. Aquest canvi de model comportarà que 

l’ens delegat no pugui començar a prestar el servei fins el 1 de gener de 2022. 

Donat que el subministrament de l’aigua és un servei essencial, es fa necessari 

la prestació del mateix durant el període de tramitació. La Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del sector Públic, a l’article 288, apartat a) preveu que 

un concessionari ha de prestar el servei mentre no hi hagi altre prestador, ES 

PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ l’adopció de l’acord següent: 

Primer. Comunicar a SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, 

S.A.U. (NIF A08000234) la necessitat que continuï prestant el servei de 

subministrament d’aigua, com a mínim fins el 31 de desembre de 2021, donat 

que es preveu que el nou prestador començarà en data 1 de gener de 2022.  

 

B.- INTERVENCIONS 

A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de cada grup municipal 
d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si es vol 
l’audició de la Sessió plenària. 

 

La portaveu del PSC, senyora Esther Padilla Enríquez, entén que era un tema 

que funcionava automàticament, però votarà a favor. Pregunta si SOREA sap 

que se li acaba el contracte. 

El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, està d’acord amb la 

continuïtat del servei, no hem tingut problemes seriosos. Votarà que sí. 

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, votarà a favor. 

El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, manifesta que 

és un tràmit burocràtic. El concessionari està obligat a fer el servei tot i que 

s’adopti l’acord per major seguretat jurídica. Pregunta si AGBAR és 

coneixedora que avui es tracta aquest punt. Votarà favorablement. 



 

 

El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, manifesta que l’aigua és un 

servei essencial. S’agraeix que es passi pel ple l’acord. Votarà a favor. 

 
C.- VOTACIÓ  
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc Guillem 

Molins) 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel Martínez 

i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron Olmos) 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 

El de Ple acorda, per unanimitat, la comunicació de prestació del servei per al 

subministrament d’aigua a SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE 

BARCELONA, S.A.U. (NIF A08000234). 

 

 

 

Sisè.- PRP2021/760   PROPOSTA PLE ADJUDICACIÓ SERVEI 

ENLLUMENAT. 



 

 

  

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació Sergi Rabat Fajardo, 

primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte. Fa un resum dels antecedents de fet 

de l’expedient. Comunica que aquest acord està subjecte a possible 

impugnació. L’Ajuntament fa el que ha de fer. 

 

Es transcriu tot seguit la proposta d’acord: 

 

Identificació de l’expedient: 

 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA 

Expedient:  2020/780 

Contingut: ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER AL SERVEI DE 

MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE SANT 

VICENÇ DE MONTALT 

 

Mitjançant acord de Ple celebrat en sessió extraordinària de data 30 de juliol de 

2020, es van aprovar els plec de clàusules administratives particulars i el plec 

de prescripcions tècniques i es va convocar la licitació per a l’adjudicació del 

contracte per al servei de manteniment de l’enllumenat públic del municipi de 

Sant Vicenç de Montalt, mitjançant procediment obert i regulació harmonitzada. 

 

En data 18 de desembre de 2020 la Mesa de Contractació va acordar, per 

unanimitat, proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del servei esmentat 

a l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS 

SA (SECE) amb NIF A08001182 per haver estat l’empresa que ha presentat la 

millor oferta. 

 

Així mateix, es va requerir a l’empresa proposada, perquè en el termini de 10 

dies hàbils, aportés la documentació que es relaciona a continuació: 

 

• Documentació justificativa del compliment dels requisits previs a què 

fa referència l’article 140.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 

Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l’ordenament 

jurídic espanyol de les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com de 

disposar efectivament dels mitjans que s’ha compromès a dedicar o 

adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 76.2, i del que 

es detalla a continuació: 

 



 

 

• Dipòsit de la garantia definitiva, corresponent al 5% del preu final 

exclòs l’IVA, aquesta ascendeix a 16.815,51€ (SETZE MIL VUIT-

CENTS QUINZE AMB CINQUANTA-UN EUROS). 

 

• Conforme posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació. 

 

• Conforme està degudament classificada l'empresa o que compta amb 

els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o 

professional. 

 

• Que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions 

vigents. 

 

En data 13 de gener de 2021 amb registre d’entrada E/000193-2021 l’empresa 

ha aportat la totalitat de la documentació requerida i detallada anteriorment 

considerant-se correcte. 

 

Mitjançant registre d’entrada núm. ENTRA-2021-636 (E/000444-2021) de data 

26 de gener de 2021, l’empresa Electricitat Boquet SL presenta al·legacions a 

l’òrgan de contractació, posant de manifest que, segons la seva valoració, 

l’oferta proposada per a l’adjudicació està incursa en presumpció d’anormalitat, 

i proposa ordenar a la Mesa de Contractació retrotraure les actuacions 

efectuades fins el moment previ a la classificació d’ofertes, a fi i efecte de 

procedir a donar compliment al tràmit legalment establert en l’article 149 de la 

LCSP davant les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat. 

 

En data 25 de febrer de 2021, la Mesa de Contractació es reuneix per resoldre 

les al·legacions presentades, determinant que l’oferta que ha obtingut la 

puntuació més alta pot estar incursa en presumpció d’anormalitat, així com 

acordar seguir el procediment que estableix l’article 149.4 de la LCSP, 

concedint un termini de 5 dies hàbils al licitador afectat, per tal que justifiqui 

adequadament les circumstàncies que els permeten executar el contracte en 

les condicions ofertes. 

 

Un cop efectuat el requeriment, l’empresa va complir la justificació de la seva 

oferta la qual es va considerar correcte mitjançant acord de la Mesa de 

Contractació celebrada en data 31 de març de 2021, ja que el càlcul efectuat 

en la valoració de les ofertes no incloïa les mateixes prestacions per part de 

totes les ofertes. Així mateix, la Mesa va acordar sol·licitar al tècnic assessor de 



 

 

la corporació en aquesta licitació l’emissió d’un nou informe valoratiu de les 

ofertes presentades, d’acord amb els imports correctes, i on la comparativa 

entre les ofertes presentades es faci de tal manera que totes continguin les 

mateixes prestacions. 

 

En data 9 d’abril de 2021, el tècnic enginyer industrial que assessora a l’òrgan 

de contractació ha emès un nou informe valoratiu de les ofertes presentades. 

 

D’acord amb l’informe tècnic, la Mesa de contractació es reuneix en data 19 

d’abril de 2021 per tal de classificar les ofertes Admeses d’acord amb la 

puntuació obtinguda, proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del 

contracte per al servei d’enllumenat públic a l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA (SECE), i requereix a l’empresa 

proposada com a adjudicatària per tal que actualitzi la garantia definitiva ja 

dipositada inicialment, que ha de correspondre al 5% del preu final ofert (IVA 

exclòs). 

 

En data 30 d’abril de 2021, mitjançant Registre d’entrada núm. ENTRA-2021-

3519, l’empresa proposada com a adjudicatària ha presentat la documentació 

requerida considerant-se correcte. 

 

De conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional Segona de la Llei 

9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 

i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 

 

Per tot el que s’ha exposat es PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ 

l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Adjudicar el contracte pel servei de manteniment de l’enllumenat 

públic del municipi de Sant Vicenç de Montalt a l’empresa SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA (SECE) amb NIF 

A08001182 en les condicions que figuren en els plecs de clàusules que 

regeixen la present contractació, en la seva oferta en allò que no contradigui els 

plecs, i segons el que es detalla a continuació: 

 

- Preu d’adjudicació: 422.348,23 € (IVA inclòs) 

(349.048,12 € de base imposable + 18.325,03 € d’IVA) 

87.262,03 €/anuals (IVA no inclòs) P1 + P2 

- Durada: 4 anys 



 

 

- Descompte per a tots els productes inclosos en el llistat del PPT: 50% 

- Millores: 

- Millores 1: 

 Millora sota criteris de qualitat social i igualtat: el 50% de la 

plantilla que executarà el contracte tindrà la condició de 

contractació indefinida. 

 L’empresa aplicarà voluntàriament un pla d’igualtat efectiva de 

dones i homes. 

- Millores 2: 

 L’empresa disposa del certificat OHSAS 18001:2007 i està en 

tramitació per a la transició a la ISO 45001:2018. 

 L’empresa es troba en procés d’implantació del Sistema de 

Gestió Ètica i Responsable SGE 21 

- Millores 3: 

 L’empresa destinarà els següents vehicles per a l’execució del 

servei, motoritzats 100% elèctric, GLP o gas natural: 

o Camió amb plataforma hidràulica 

o Furgoneta 

 

Segon.- Disposar la despesa corresponent de conformitat amb el que estableix 

la clàusula cinquena del plec de condicions, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 2021/10/165/2270607 anomenada “Servei manteniment 

Enllumenat Públic” del pressupost 2021 de la Corporació. 

 

Tercer.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 

15 dies. 

 

Quart.- Designar com a responsable del contracte al Gestor Energètic de la 

corporació Sr. Vicenç Colomer Puig. 

 

Cinquè.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris. 

 

Sisè.- Notificar a SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 

ELÉCTRICAS SA (SECE) amb NIF A08001182, adjudicatari del contracte, la 

present Resolució i comunicar-li que la signatura del contracte haurà de ser de 

forma digital, no abans de que transcorrin 15 dies des que es remeti la 

notificació de l’adjudicació als licitadors, als efectes del que estableix l’article 

153.3 de la LCSP. 

 



 

 

Setè. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant 

en termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb 

el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic. 

 

Vuitè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades 

bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import 

d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre 

el Valor Afegit. 

 

B.- INTERVENCIONS 

A continuació es reflecteixen les opinions sintetitzades de cada grup municipal 
d’acord amb l’article 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, remetent-se expressament a l’àudio del Web municipal si es vol 
l’audició de la Sessió plenària. 
 

La senyora Esther Padilla Enríquez, portaveu del PSC, pren la paraula per 

manifestar que el seu vot serà favorable. 

El senyor Benito Pérez González, portaveu de Ciutadans, explica que el seu 

vot serà favorable. Pregunta com s’està prestant el servei mentrestant. 

El senyor Francesc Guillem Molins, regidor no adscrit, manifesta que el seu vot 

serà negatiu per coherència. 

El senyor Miquel Àngel Martínez Camarasa, regidor no adscrit, exposa que el 

30 de juliol de 2020 es van aprovar els plecs. Va votar-hi en contra. Hi ha via 

punts que donaven peu a interpretacions.  

El senyor Robert Subiron Olmos, regidor no adscrit, apunta que a l’anterior 

licitació va passar al revés, va recórrer SECE. És important tenir manteniment 

de l’enllumenat. 

El senyor Rabat explica que de moment es funciona amb solucions provisionals 

com feia l’anterior govern. No és la situació desitjable. 

C.- VOTACIÓ  
 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 



 

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc Guillem 

Molins) 

1 NO 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel Martínez 

i Camarasa) 

1 ABST 

Regidor no adscrit (Robert Subiron Olmos) 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 
 

El Ple de la Corporació acorda, per majoria absoluta, l’aprovació dels acords 

detallats anteriorment. 

 

 

Setè.- PRP2021/713   PROPOSTA AL PLE D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 

LA CONCESSIÓ DEL COLUMBARI NÚMERO 5 DEL CEMENTIRI 

MUNICIPAL A FAVOR DE LA SRA. J.G.A. 

 

A.- PRESENTACIÓ DE LA PROPOSA.  A continuació Sergi Rabat Fajardo, 

primer tinent d’alcalde, exposa l’assumpte. 

 

Identificació de l’expedient :  

 

Departament/ Sol·licitant: CULTURA 

Expedient:  2021/890-2911   



 

 

Contingut: APROVACIÓ, SI ESCAU, CONCESSIÓ DEL DRET FUNERARI DEL 

COLUMBARI NÚMERO 5 DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 

 

Fets 

 

Vista la defunció del senyor A.L.G, amb DNI 3***7699-B, amb data 6 de febrer 

de 2021. 

Vista la necessitat d’adquirir un columbari per a la inhumació de les cendres. 

 

Vista la disponibilitat de columbaris del cementeri municipal de Sant Vicenç de 

Montalt. 

 

Vist el padró municipal, que el senyor A.L.G residia al Carrer  Josep Brunet 

número 17. 

 

Vist el pagament de 780€ de la concessió del Dret funerari per 50 anys del 

columbari número 5 a través de la Funerària Cabré Junqueras. 

 

Fonament des dret 

 

L’Ordenança general número 43 reguladora de la Gestió del Cementiri 

Municipal estableix: 

 

Capítol V. Dels drets funeraris 

 

Article 15 

 

I. El dret funerari sobre nínxols implica l’autorització d’ús temporal del dipòsit de 

cadàvers o despulles. S’adquireix amb els pagaments dels drets assenyalats 

per l’ordenança fiscal, I implica la subjecció als deures que estableix aquest 

Reglament. 

 

II. El dret funerari sobre els nínxols i columbaris tindrà una durada de 50 anys, 

sens perjudici dels drets adquirits quant a la seva temporalitat. S’autoritzaran 

drets funeraris temporals a curt termini que tindran una durada de 2 anys 

improrrogables, excepte en els supòsits d’inhumacions per malaltia contagiosa 

en què s’observarà allò que reguli en cada moment la normativa sectorial 

vigent. 

Per renovar la concessió, l’Ajuntament podrà renovar el dret funerari sobre la 

mateixa sepultura i per igual termini, a petició del titular del dret caducat o dels 



 

 

seus causa habents, amb el pagament dels drets establerts a la corresponent 

Ordenança fiscal. 

 

III. El dret funerari està exclòs de tota transacció mercantil i disponibilitat a títol 

onerós i està subjecte a la regulació d’aquest Reglament. 

 

Article 16 

El titular d’una sepultura està obligat per a la conservació del cementiri, al 

pagament dels drets que fixi l’Ajuntament en al corresponent Ordenança fiscal. 

 

L’Ordenança fiscal número 35: TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN 

CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS 

FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL 

 

Article 6è.- Quota tributària 

 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 

B. Títols dels drets funeraris 

 

L’expedició de títols, ja sigui de primera concessió o duplicat per pèrdua o altra 

causa, i modificació per transmissió: 

 

 a) Expedició de títol                                                        18€ 

 

 

D. Conservació i manteniment: 

 

Per tasques de conservació i manteniment del recinte, tarifa anual: 

 

a) Columbaris de restes de cendres                                7€ 

 

 

Per tot el que s’ha exposat, ES PROPOSA AL PLE DE LA CORPORACIÓ, 

l’adopció dels següents acords: 

 

Primer. Reconèixer com a titular del dret funerari del Columbari número 5 a la 

senyora J.G.A, per un període de cinquanta anys, a comptar des de la data de 

la present resolució. 



 

 

Segon.- Expedir el títol del dret funerari del Columbari número 5 a la senyora 

J.G.A, condicionat al pagament de 18€ que s’haurà de liquidar a l’Organisme 

de Gestió Tributària.  

Tercer.- A partir de l’any 2021 es procedirà a liquidar la quota de 7€ anuals de 

conservació i manteniment del columbari concedit. 

Quart. Notificar la present resolució a l’interessat, a l’Organisme de Gestió 

Tributària, el Departament de Comptabilitat i el Departament de Sanitat i 

Salut Pública perquè procedeixi a l’expedició del títol corresponent.  

 

B.- VOTACIÓ  

 
Finalment, es procedeix a la votació amb el següent resultat:  
 

 

GRUP Nº vots VOT 

JUNTS 3 SÍ 

PSC 1 SÍ 

PRIMÀRIES 1 SÍ 

ERC 1 SÍ 

CS 1 SÍ 

9SV 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Sr. Francesc Guillem 

Molins) 

1 SÍ 

CUP 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Miquel Àngel Martínez 

i Camarasa) 

1 SÍ 

Regidor no adscrit (Robert Subiron Olmos) 1 SÍ 

Regidor no adscrit (Cristian Garralaga 

Alonso) 

1 SÍ 

 

El de Ple acorda, per unanimitat, l’aprovació dels acords detallats 

anteriorment. 



 

 

 

 

Vuitè.- PRECS I PREGUNTES. 

https://www.svmontalt.cat/fitxes.php?categoria=243 
 

 

No havent més assumptes a tractar, l’alcalde dona per acabada la sessió i 

l’aixeca, de la qual estenc, com a Secretària, aquesta acta. 

 

La Secretària              Vist i plau, 

    L’alcalde president 

 

https://www.svmontalt.cat/fitxes.php?categoria=243

