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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 24 d’abril de 2018 a 
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de es 
dades de caràcter personal, és el següent:

“ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 16 D’ABRIL DE 2018.

Al despatx de l’Alcaldia, a les 10:10 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
en primera convocatòria, per a dur a terme la sessió ordinària i tractar els assumptes 
de l'ordre del dia.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Rosa Boladeras Serraviñals, i assistits per la 
secretària general,  Maria Abarca Martínez hi assisteixen els membres següents:

- Alfredo Prado García, primer tinent d’alcaldessa
- J.A. Andrés Palacios, segon tinent d’alcaldessa
- Ramon Gabarrón Rubio, tercer tinent d’alcaldessa
- Manel Ripoll i Puertas, regidor
- Carme Benito i Gómez, regidora

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats 
per unanimitat:

1.Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

ALCALDIA

2. Requeriment a l'Àrea Metropolitana de Barcelona respecte de la gestió del 
servei de subministrament d'aigua.

D’una part, la llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
estableix, en el seu Títol II capítol 1, les seves competències generals, detallant en 
l’article 14, apartat C, que el subministrament domiciliari d’aigua potable o 
l’abastament d’aigua en baixa constitueixen una competència pròpia de l’Àrea 
Metropolitana.

En data 28 de març de 2017 es va aprovar definitivament la modificació de l’article 3 
del Reglament del servei del cicle integral de l’aigua, pel que fa als apartats 3.4 i 3.5, 
on es tracta de la titularitat dels serveis, la integració al servei metropolità dels serveis 
municipals, les condicions dels nous contractes i el procés d’integració al servei 
metropolità. 

D’altra banda, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va aprovar en la sessió plenària 
del 14 de març de 1989 l’adjudicació definitiva de la concessió del servei d’abastament 
d’aigua potable a l’empresa SOREA. El contracte es va formalitzar en data 5 d’abril de 
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1989 conforme al Reglament per al Funcionament del Servei d’Aigües i al Plec de 
Condicions Econòmico-Administratives redactat a l’efecte.

El Plec de Condicions, en el seu article 31è, estableix que la durada del contracte serà 
de 30 anys, prorrogables tàcitament per períodes de 10 anys, no podent excedit dels 
50 anys. Sense perjudici del redactat contingut en el Plec, s’ha d’estar al que determina 
la normativa sobre contractació pública, que ja des de l’any 1995 va determinar 
l’obligatorietat de que les pròrrogues fossin expresses. 

Amb aquest marc com a referència, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va iniciar 
un conjunt d’actuacions, davant de la companyia Sorea i amb l’Àrea Metropolitana per 
tal d’assegurar la finalització de la concessió en les condicions marcades al contracte i 
per tal de procedir al traspàs del servei a l’Àrea Metropolitana.

D’aquest conjunt d’actuacions i gestions, cal destacar-ne les següents:

24 d’octubre de 2012 – Inici reunions de representants municipals amb tècnics de 
l’Àrea Metropolitana per consensuar criteris per al futur traspàs de la infraestructura 
municipal de l’aigua. Es porta a terme un procés de tutela tècnica per part de l’AMB i 
l’Ajuntament comunica i consensua totes les actuacions municipals envers la 
concessionària i projectes d’obres.

5 de novembre de 2014 – Reunió de representants municipals amb tècnics de l’Àrea 
Metropolitana. 

18 de febrer de 2015 – Reunió dels representants municipals amb tècnics AMB i amb 
representants SOREA. El Plec de Condicions de l’adjudicació estableix que “amb dos 
anys d’antelació a la data que el contracte hagi de concloure, l’Ajuntament designarà 
un Interventor Tècnic, que vigilarà la conservació de les obres i instal·lacions, i 
informarà a la Corporació sobre les reparacions necessàries per a mantenir-les en les 
condicions previstes”. Aquesta funció d’Intervenció Tècnica la van exercir tècnics l’Àrea 
Metropolitana en col·laboració amb els tècnics municipals.

4 de març de 2015 – continuació de reunions de representants municipals amb tècnics 
de l’AMB i representants SOREA per establir la quantia del fons d’amortització tècnica 
i les obres d’inversió a realitzar per part de la concessionària SOREA per tal de deixar 
la xarxa en les condicions “de perfecte estat de funcionament”, tal com marca el 
contracte.

22 de setembre de 2015 - continuació de reunions de representants municipals amb 
tècnics de l’AMB i representants SOREA per a la preparació i consens respecte a 
l’addenda de modificació del contracte de subministrament d’aigua.

8 de març de 2016 – aprovació pel Ple municipal de l’addenda de modificació del 
contracte de subministrament d’aigua, on s’estableix entre altres que el Fons 
d’Amortització Tècnica acumulat és de 1.403.356,98 euros i que aquest fons es 
destinarà a la realització d’obres, per un import de 1.311.356 euros, obres que es 
detallen al Pla d’Inversions del Servei per als exercicis 2015 al 2019, el qual serà 
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supervisat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La resta de l’import, 92.000,90 
euros, es destina a l’ingrés del cànon previst. Aquesta addenda se signa el 6 d’abril de 
2016.

18 d’abril de 2016 – La Junta de Govern Local aprova el Pla d’Inversions del servei 
d’aigua potable al terme municipal de Corbera de Llobregat 2015-2019 que es deriva 
de l’addenda de modificació de contracte i que ha de ser executat per la concessionària 
SOREA per un import global de 1.311.356 euros.

5 de maig de 2016 – Es manté entrevista amb el senyor J.P. (LOPD), director de l’Àrea 
de Medi Ambient de l’AMB i el senyor Ll.A. (LOPD), responsable del Cicle de l’Aigua de 
l’Àrea de Medi Ambient de l’AMB, on s’acorda que l’Àrea Metropolitana supervisarà els 
projectes d’obres, acordats en el conveni entre l’Ajuntament i Sorea, i farà també el 
seguiment de les obres per a la seva correcta execució. Els responsables de l’Àrea de 
Medi Ambient de l’AMB indiquen als representants del govern municipal de Corbera de 
Llobregat que s’adopti un acord plenari demanant a l’AMB la intervenció tècnica.

12 de juliol de 2016 – El Ple de l’Ajuntament aprova sol·licitar a l’Àrea Metropolitana 
la creació d’una comissió mixta per analitzar la prestació del servei d’abastament 
domiciliari d’aigua potable al municipi així com la seva gestió.

15 de novembre de 2016. Mitjançant mail l’AMB ens comunica els membres que 
formaran part de la Comissió Mixta i ens informen que consulten a Secretaria per fer 
la tramitació administrativa corresponent.

29 de novembre de 2016 – Mitjançant Decret de l’Alcaldia 2247/2016 es designen els 
representants de l’Ajuntament en la Comissió Mixta abans esmentada.

21 de març de 2017 – Des de l’Alcaldia s’adrecen cartes al Vicepresident de Medi 
Ambient de l’AMB, Eloi Badia, al Director de Serveis del Cicle de l’Aigua, Ll.A. (LOPD), 
i al Director de l’Àrea de Medi Ambient, J.P. (LOPD), exposant la preocupació municipal 
per la inactivitat de la comissió mixta i pel futur de la prestació del servei. Aquestes 
peticions, a hores d’ara, encara no han rebut resposta. 

26 de juny de 2017- Mitjançant Decret d’Alcaldia 1212/2017 es modifica la designació 
dels membres integrants de la comissió, com a conseqüència del nou cartipàs 
municipal. 

En el decurs de tot aquest temps, la concessionària ha anat efectuant les obres 
previstes al Pla d’Inversió, sota la supervisió tècnica municipal i en coneixement de 
l’AMB.

Atesa la importància de la prestació del servei municipal de subministrament d’aigua, 
de la situació contractual de la concessió i de la inactivitat de la comissió mixta 
Ajuntament – Àrea Metropolitana, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern 
l’adopció del següent

ACORD
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ÚNIC.- Requerir a l’Àrea de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
resolució escrita on s’estableixi els termes en què l’entitat metropolitana té intenció 
d’assumir la gestió del servei de subministrament d’aigua i el seu compromís de 
garantir aquest servei a la ciutadania de Corbera de Llobregat a partir de la data de 
finalització de la concessió actual. 

3. Precs i preguntes.

No se’n formulen.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 10:20 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.”

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.

La secretaria, Maria Abarca Martínez

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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