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Ple de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'AjuntamentPle de l'Ajuntament    ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM:ACTA NÚM: PLE2015/5PLE2015/5PLE2015/5PLE2015/5    
    
A Calafell, en data 24 d' abril de 2015, es reuneixen els membres del Ple de l'Ajuntament, 
sota la presidència del senyor JOAN OLIVELLA RICART, i amb l'assistència dels regidors 
anomenats a continuació, assistits per la secretària accidental de la corporació senyora 
Àgueda Subirana Àlvarez, amb l'objecte de celebrar sessió de caràcter extraordinari amb 
urgència de primera convocatòria. 
 
ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
    
Sr/a. SANDRA SUÀREZ PLANA 
Sr/a. JOSEP PARERA RIBELL 
Sr/a. RAMON FERRE SOLÉ  
Sr/a. JOSE ANTONIO JIMÉNEZ ENTRENA 
Sr/a. JUAN JOSÉ GARCÍA ÁLVAREZ 
Sr/a. JOAN MARIA TRIADÓ JUAN 
Sr/a. M. TERESA CUMPLIDO MANCEBO 
Sr/a. YOLANDA ALMAGRO CARDENETE  
Sr/a. MARIA MONTSERRAT LÓPEZ UREÑA 
Sr/a. ANTONIO DUART CARDÚS 
Sr/a. JOAQUIM VIDAL RAVENTÓS  
Sr/a. LUIS SIEIRO BARREIRA 
Sr/a. JOAN CARLES ROBERT POYATOS 
Sr/a. RAFEL SOLÉ MIRÓ 
Sr/a. MARIA VERGE PASCUAL 
Sr/a. JOSE BONILLA JIMÉNEZ 
Sr/a. FRANCISCO CLAVERO SANZ 
Sr/a. JOAN OLIVELLA RICART 
Sr/a. ÀGUEDA SUBIRANA ÀLVAREZ 
Sr/a. MIREIA AYATS ESCARRE 
Sr/a. MASSIMILIANO REVELLO 
Sr/a. TERESA GONZÁLEZ SANTIAGO 
Sr/a. OLGA ELVIRA CAÑAS 
    
ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS:ALTRES ASSISTENTS: Mireia Ayats Escarré 
 
 
I a les 10:00, el president obre la sessió i s'inicia a continuació el desenvolupament dels 
assumptes inclosos en l'ordre del dia que seguidament s'indiquen: 
 
1.1.1.1.    RATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓRATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓRATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓRATIFICAR LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ    
    
El Ple de la corporació per unanimitat acorda ratificar la urgència de la sessió 
    
    
2.2.2.2.    PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ANNEX AL CONVENI ÚNIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ANNEX AL CONVENI ÚNIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ANNEX AL CONVENI ÚNIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ANNEX AL CONVENI ÚNIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CALAFELL, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE CALAFELL, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE CALAFELL, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE CALAFELL, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE 
SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L., DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L., DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L., DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L., DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS 
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TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESTARAN ELS SERVEIS DE TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESTARAN ELS SERVEIS DE TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESTARAN ELS SERVEIS DE TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESTARAN ELS SERVEIS DE 
RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I/O ELIMINARECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I/O ELIMINARECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I/O ELIMINARECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I/O ELIMINACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS . CIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS . CIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS . CIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS . 
INCORPORACIÓ DEL COST D’ADQUISICIÓ DEL TERRENY ADJACENT A LA PLANTA DE INCORPORACIÓ DEL COST D’ADQUISICIÓ DEL TERRENY ADJACENT A LA PLANTA DE INCORPORACIÓ DEL COST D’ADQUISICIÓ DEL TERRENY ADJACENT A LA PLANTA DE INCORPORACIÓ DEL COST D’ADQUISICIÓ DEL TERRENY ADJACENT A LA PLANTA DE 
TRANSFERÈNCIA.TRANSFERÈNCIA.TRANSFERÈNCIA.TRANSFERÈNCIA.    
 
FetsFetsFetsFets    
    
1.1.1.1. L'Ajuntament en sessió plenària de data 7/03/2000 va acordar delegar al Consell 
Comarcal del Baix Penedès, en l'àmbit del tractament i eliminació dels residus sòlids 
urbans, les competències per a la gestió selectiva de les fraccions de residu sòlid urbà 
(mobles, voluminosos, andròmines i altres), paper cartró, envasos, vidres i similars. 
Altrament (cinquè) la delegació s'entén feta sense determinació temporal i la seva 
efectivitat, per a cada una de les fraccions de residu municipal, entrarà en vigència en el 
moment en que el Consell Comarcal manifesti a l'Ajuntament l'activació corresponent, en 
haver assolit el nivell tècnic i la infraestructura necessària per a exercir-lo en condicions 
legalment establertes. Els acords de delegació foren publicats al BOPT 121 de 26 de maig 
de 2000, BOPT 174 de 28 de juliol de 2001. 
 
2.2.2.2. El 15 de març de 2001 es va inscriure en el Registre Mercantil de Tarragona l’Empresa 
Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL, empresa d’economia mixta 
constituïda pel Consell Comarcal i per la societat mercantil Fomento de Construcciones y 
Contratas SA; aquesta començà la seva activitat que manté fins l’actualitat. A l'article 1 
del Plec de condicions aprovat per Ple del Consell Comarcal, sessió 1/2000, de 12 d'abril 
(BOPT 121, de 26 de maig i DOGC 3150 de 30 de maig), per regir el concurs per a la 
selecció d'un soci privat que ha de formar part de la societat d'economia mixta diu:  
 
“L'objecte del concurs és la selecció del soci privat amb el qual s’ha de constituir la 
societat d’economia mixta que tindrà per objecte social la prestació dels serveis de 
tractament i l’eliminació dels residus sòlids urbans; la gestió selectiva de les fraccions de 
residu sòlid urbà (mobles, voluminosos, andròmines i altres de similars), paper, cartró, 
envasos lleugers, vidre i similars; la gestió de la xarxa comarcal de centres de recepció i 
emmagatzematge selectiu de residus sòlids urbans (deixalleries) i, finalment, la gestió de 
l’abocador comarcal de runes procedents d’obres de maçoneria de tots els municipis de la 
comarca del Baix Penedès i d’aquells municipis colindants que comparteixin sistemes de 
tractament i eliminació de residus amb algun municipi baixpenedesenc.” 
 
Els estatuts de l'esmentada societat foren també aprovats pel Ple del Consell Comarcal, 
sessió 1/2000, de 12 d'abril (BOPT 121, de 26 de maig i DOGC 3150 de 30 de maig) i, 
posteriorment modificats, en sessió 7/2010, de 2 de desembre (BOPT 45, de 24 de febrer). 
El seu article 2 diu: 
 
“Constitueixen l’objecte de la societat el tractament i eliminació dels residus sòlids urbans; 
la gestió selectiva de les fraccions de residu sòlid urbà (mobles, voluminosos, andròmines i 
altres de similars), paper, cartró, envasos lleugers, vidre i similars; la gestió de la xarxa 
comarcal de centres de recepció i emmagatzematge selectiu de residus sòlids urbans 
(deixalleries) i, finalment, la gestió de l’abocador comarcal de runes procedents d’obres de 
maçoneria de tots els municipis de la comarca del Baix Penedès i d’aquells municipis 



 

3 
 

colindants que comparteixin sistemes de tractament i eliminació de residus amb algun 
municipi baixpenedesenc. 
 
La finalitat primordial anunciada en el paràgraf anterior no és obstacle perquè en el futur 
es puguin dur a terme unes altres activitats i desenvolupar nous serveis relacionats amb la 
gestió dels residus urbans i del sanejament. Per això es requerirà necessàriament el vot 
favorable de la majoria del capital públic en la Junta General de la Societat.” 
 
Per tant, la delegació competències en l'àmbit dels residus sòlids urbans d'un ajuntament 
del Baix Penedès en favor del Consell Comarcal no suposa cap modificació contractual en 
estar perfectament recollit en el contracte que l'àmbit abasta a tots els municipis dels Baix 
Penedès. 
    
3.3.3.3. El Parlament de Catalunya, en execució de les directives de la Unió Europea, va aprovar 
la Llei 9/2008 del 10 de juliol, sobre finançament de les infraestructures de residus i els 
cànons sobre la disposició del rebuig, que modifica la Llei 16/2003 reguladora dels residus. 
Aquesta normativa (actualment, Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, del text refós de 
la Llei de residus), més exigent que l’anterior, afecta als municipis de la comarca en una 
doble direcció: han de millorar i ampliar la recollida selectiva i el tractament dels residus a 
l’horitzó 1 de gener de 2010 d’acord amb allò determinat al Programa de Gestió de 
Residus Municipals de Catalunya 2007-2012 (Progremic). 
 
4.4.4.4. L’article 47.4 de l’ esmentada Llei estableix que el lliurament separat dels residus 
orgànics s’ha de portar a terme a tots els municipis de Catalunya de forma obligatòria, 
essent la forma d’implantació determinada mitjançant un Pla de Desplegament de la 
Recollida Selectiva de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals que l’Agència de Residus 
de Catalunya ha d’aprovar. S’estableixen també amb aquesta Llei dos tipus de gravamen 
específics per tona de rebuig, per als residus municipals destinats a dipòsit controlat o a 
incineració procedents de les entitats locals que no hagin iniciat el desplegament de la 
recollida selectiva de FORM. 
 
5.5.5.5. El Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès en sessió 7/2010, de 2 de desembre, va 
aprovar inicialment el següent acords: 
 
- Modificació dels estatuts de la societat d'economia mixta “Empresa Comarcal de Serveis 
Mediambientals del Baix Penedès -EcoBP-, SL”, que foren aprovats pel Ple del Consell  
Comarcal en sessió 1/2000, de 12 d'abril i publicats al BOP de Tarragona núm. 121, de 26 
de maig de 2000. 
 
- Modificació del Reglament del servei de recollida de selectiva de residus urbans, que fou 
aprovat pel Ple del Consell Comarcal en sessió 1/2000, de 12 d'abril i publicat al BOP de 
Tarragona núm. 121, de 26 de maig de 2000. 
 
- Modificació del Pla de Gestió Operativa de l“Empresa Comarcal de Serveis 
Mediambientals del Baix Penedès -EcoBP, SL-. 
 
Aquestes acords van romandre en exposició pública durant 30 dies hàbils, mitjançant 
inserció d'anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3785, de 29 de 
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desembre de 2010, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 295, de 27 de 
desembre, i en el tauler d’edictes telemàtic de la corporació. Durant el període d'exposició 
pública no es van presentar cap reclamació, esdevenint els acords aprovats definitivament.  
 
La publicació íntegra dels documents aprovats van ser publicats al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona, núm. 45 de 24 de febrer de 2011. En data 25 de febrer de 2011 
es va signar l'annex al  contracte administratiu de 30 de gener de 2001, entre el Consell 
Comarcal del Baix Penedès i Fomento de Construcciones y Contratas, SA, l'objecte del 
qual és la selecció del soci privat de la futura “Empresa Comarcal de Serveis 
Mediambientals del Baix Penedès (EcoBP), SL” 
 
6.6.6.6.  L'Ajuntament a banda de l'acord de delegació, que activava directament la gestió de 
les fraccions vidre, paper i envasos, té signats els següents convenis per l'activació de 
fraccions: 
 
- Conveni d'activació de la fracció orgànica i resta, de data 2 de febrer de 2011, modificat 
en data 18 de juliol de 2012. 
 
7. 7. 7. 7.  Havent transcorregut més de 10 anys des de la posada en marxa dels serveis de 
recollida de residus de les fraccions de paper i cartró, vidre, i envasos lleugers, i deixalleria 
comarcal, EcoBP, SL exposa en el seu Consell d’Administració tingut en data 5 de 
novembre de 2012, la necessitat de renovar la tecnologia de recollida, la flota de vehicles i 
reorganitzar els serveis per tal de millorar l’eficiència dels mateixos, d’acord amb els 
principis i objectius del Progremic.  
 
8.8.8.8.  El Ple de Consell Comarcal, en sessió de data 5 de desembre de 2012 va aprovar la 
modificació dels serveis d’acord amb allò exposat en la memòria tècnica i econòmica, així 
com les noves inversions en vehicles i maquinaria necessàries per a implantar el nou model 
de recollida selectiva. Així mateix es va acordar la redacció d’un nou model de conveni 
únic que aglutinés tots els serveis que EcoBP,SL presta a cadascun dels ajuntaments, a fi i 
efecte de que cada Ajuntament disposés d’un document únic on quedin reflectides les 
condicions legals, tècniques i econòmiques referents als serveis dels quals són peticionaris. 
Aquest conveni únic per a cada Ajuntament és un text refós de tots els convenis anteriors. 
    
9.9.9.9.  Finalment, l'Ajuntament , en sessió plenària de data 7 de febrer de 2013 va aprovar els 
mateixos documents a que fa referència el punt antecedent. 
 
10. 10. 10. 10. L'Ajuntament del Calafell i l'Agència de Residus de Catalunya van signar en data 20 
de desembre de 2012 el conveni de col·laboració per al finançament de les millores de la 
planta de transferència de residus municipals de la comarca del Baix Penedès i 
posteriorment una addenda a aquest conveni per prorrogar el termini d’execució  de les 
actuacions subvencionades fins el 5 de gener de 2016. Annex núm. 1 
 
11.11.11.11.Per tal de dur a terme les tasques d’ampliació, és necessària l’adquisició d’uns terrenys 
annexos. La valoració d’aquests terrenys és aproximadament de 65.000€, els quals seran 
aportats per l’empresa Eco Bp per realitzar la transacció i seran retornats per part de 
l’Ajuntament amb 1,5 anys de carència al desembre de 2016.  
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12. 12. 12. 12. Vist l’informe emès per la Tècnica de Medi Ambient. 
 
13.13.13.13. Vist l’informe emès per Secretaria. 
    
Proposta de resolucióProposta de resolucióProposta de resolucióProposta de resolució    
 
La Comissió Informativa de l’Àrea d’Obres Públiques , Manteniment i Medi Ambient 
proposa al Ple de la Corporació  l’adopció del següent acord:  
 
1. 1. 1. 1. Aprovar l’annex al conveni únic entre l’Ajuntament de Calafell, el Consell Comarcal del 
Baix Penedès i l’Empresa Comarcal de serveis mediambientals del Baix Penedès, s.l., descriptiu 
de les condicions tècniques i econòmiques en les quals es prestaran els serveis de recollida, 
transport, tractament i/o eliminació dels residus municipals que incorpora el  cost d’adquisició 
del terreny adjacent a la planta de transferència.  
 
2. 2. 2. 2. Facultar al tinent d’alcalde de l’Àrea per a la signatura de l’annex al conveni únic.  
 
3.3.3.3. Adquirir el compromís de consignar al pressupost de l’any 2016  amb 65.000€  
corresponents a l’adquisició dels terrenys a la partida corresponent.  
 
4.4.4.4.     A continuació es transcriu literalment el text íntegre de l’Annex objecte de la proposta.  
 
Sr. Olivella: Rafel, ho vas explicar a comissió informativa però si vols explicar algun punt. 
 
Sr. Solé: ahir vam fer comissió informativa, com ha comentat el senyor alcalde, de manera 
extraordinària i urgent i desprès s’ha enviat la documentació via correu electrònic a tots els 
assistents, tot i que ja es va explicar i va venir la tècnica de medi ambient i la secretària del 
consistori. Sí que hi ha un petit canvi respecte ahir que és el tema del pagament. Al final 
no és amortització sinó que es paga en un any i mig, amb una carència d’un any i mig, i 
per tant no s’hauran de pagar interessos al respecte. Tot això ve, i m’agradaria recalcar-lo, 
d’una subvenció que es rep de la Generalitat per la planta de transferència, en el 2014 hi 
ha una pròrroga i l’únic que es fa doncs és ficar aquests diners per l’adquisició d’aquest 
terreny, amb el qual s’ha d’ampliar la planta de transferències com molt ajuntaments de la 
comarca a través d’ ECOBP i el consell comarcal fan amb el tema de la recollida 
d’escombreries. Per tant creiem que és un punt pel municipi poder acollir aquesta 
ampliació de la planta que ja existeix i és una forma d’ordenar aquest espai. També vull 
recordar que fa aproximadament un mes i mig es va votar pel ple municipal l’aprovació 
definitiva del pla especial que regula tant els usos com la mobilitat i altres temes a tractar 
de tota aquella zona. Avui del que es tracta de l’aprovació en aquest cas dels diners per 
l’adquisició del terreny. Gràcies. 
 
Sr. Parera: lògicament si ens entreguen els papers ara difícilment podem opinar, al menys 
el nostre grup, de tot el que diu aquí. Però momentàniament suposo que se’ns pot aclarir 
algunes quantes coses que estic veient en aquest moment. Per exemple, en la pàgina 3, 
diu: “a la seu comarcal del Baix Penedès essent el 30 d’abril del 2015, reunits d’una part 
l’excel·lentíssim senyor Joan Olivella Ricart, president del consell comarcal del baix 
Penedès, actuant en el seu nom i representació, facultant-lo per acord del ple del consell 
comarcal de data 29 d’abril de 2015. D’altre part el senyor Rafel Solé Miró, d’obres 
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públiques, manteniment i medi ambient de l’ajuntament de Calafell i actuant en el seu 
nom i representació de l’acord del ple de l’ajuntament de Calafell del 24 d’abril”. Que 
acord si el ple no s’ha realitzat? 
 
Sr. Olivella: Josep, això és el conveni. Mira, diu annex al conveni. Això és el que aprovarà el 
consell comarcal el dia 29 d’abril. 
  
Sr. Parera: a veure senyor Olivella si us plau, aquí diu: reunits d’una part el senyor Olivella, 
reunits. O sigui ja us heu reunit el 29 d’abril? 
 
Sr. Olivella: Josep, mira. Proposta de resolució que és el que ha dit la secretària: aprovar 
l’annex del conveni únic, facultar al tinent d’alcalde de l’àrea a signar el conveni, adquirir 
el compromís i a continuació es transcriu literalment el text íntegre que s’incorpora a 
l’annex i aquest annex s’aprovarà i ja estat posat aquí el que s’aprovarà el dia que es faci 
el ple del consell comarcal. O sigui que nosaltres autoritzem que es pugui aprovar això 
d’aquí sota el dia 29 al consell comarcal. Ho entens Josep? 
 
Sr. Parera: reunits d’una part l’excel·lentíssim senyor Joan Olivella, reunits! Reunits! 
 
Sr. Olivella: senyora secretària, li pot aclarir si us plau? 
 
Secretària: això és el conveni que es preveu signar i s’han consignat les dates que es 
preveuen que s’aprovarà parlant amb el consell comarcal. El consell comarcal preveu fer 
un ple el dia 29 d’abril on aprovarà aquest conveni i per això ho hem avançat. Ho hauríem 
pogut deixar en blan però com ja ho sabíem ho hem incorporat. 
 
Sr. Parera: senyora secretària... 
 
Sr. Olivella: nosaltres el que aprovem avui aquí és, es pot tornar a llegir senyora secretària i 
desprès parlarem de l’annex? Això és el que anem a aprovar ara senyor Parera, ara 
aprovem això. 
 
Sr. Olivella: això és el que aprovem. I aprovem l’annex. Quin és l’annex? És el de sota. El 
que està a sota ho aprovem perquè el consell comarcal ho aprovi, o no. 
 
Sr. Parera: diu el 20 d’abril i som al 24 d’abril, no som aquí diu: essent el dia 30 d’abril, no 
som a dia 30 d’abril. 
 
Sr. Olivella: no sé com fer-li entendre senyor Parera però jo crec que està claríssim. 
 
Sr. Parera: que ho presentareu, que ho voleu fer, d’acord, ho aprovarem, d’acord però les 
dates i això no està bé.  
 
Sr. Olivella: la celebració del ple serà el 29 d’abril. Com vol que posem altra data? Que no 
ho entén això? A veure, aquest annex s’aprovarà la setmana vinent en un ple que es 
celebrarà i primerament a de passar per aquest ajuntament que ha de dir que sí, m’entén? 
Si vol ho trèiem això, ho esborrem. Però aleshores és simplement dir-li que el que 
aprovarem serà això, el dia 29 ho aprovarem. 
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Sr. Parera: és que hi ha tres punts, diu el 30 d’abril, el 9 d’abril i el 24 d’abril que diu 
reunits. O sigui que ja es dóna per fet el 24 d’abril quan és un ple que encara no s’ha 
aprovat. Suposo que d’aquí a mig minut ho aprovareu però no està aprovat això és 
torejar, no sé, torno a dir la paraula grossera. Jo vull ser centenari, jo viuré, vosaltres 
mateixos, no ho sé. Vull, vull, farem, jo quan faci cent anys ho celebraré en tota la meva 
família, eh! 
 
Sr. Olivella: miri, aquí diu tres coses. Li dic per última vegada senyor Parera i sinó el vol 
entendre, li demano als seus companys si ho entenen que li expliquin. Aquí diu tres coses. 
Comencem per la de baix del tot: el senyor Jesús Pedoller en nom del consell 
d’administració d’ ECOBP està facultat, per acord que va prendre el consell d’administració 
que també hi era el Ramón l’altre dia, que es faria d’aquesta manera. Que ens donarien 
aquests diners i això ho vam aprovar el di 13 d’abril. Això ho entén senyor Parera? El 
segon: avui es faculta al senyor Rafel Solé Miró perquè aquest ple aprovarà aquests diners, 
no? El dia 24 d’abril. I l’últim si això s’aprova passarà pel consell comarcal que dia 29 
d’abril aprovarà definitivament això i el que estem aprovant aquí és que ens deixin aquests 
seixanta-cinc mil euros perquè podem comprar aquest terreny, es pugui tirar endavant per 
la compra i l’ampliació de la planta de transferència. Aquí no hi ha cap altra cosa, el fet de 
la premura del temps és perquè ha anat així. Llavors el que està entès aquí, sinó ho vol 
entendre no ho entengui però aquí no hi ha cap cosa que no sigui clara i més clara que 
l’aigua. Altre cosa és que no tingui ganes d’entendre-ho. Avui l’única cosa que fan 
aquests senyors d’ ECOBP és deixar-nos aquests diners un any i mig perquè nosaltres 
podem comprar ja el terreny i durant aquest període d’una any i mig, i nua mica més, 
doncs tornarem aquests diners sense cap interès que és l’única cosa que ha variat d’ahir a 
avui perquè hi havia un període més llarg i vam intentar veure si es podia pagar. Ho vam 
parlar amb intervenció, es podia pagar abans, doncs llavors no cal pagar interessos, 
podem estalviar-nos els interessos i això és l’únic que fem. El fet de fer-ho avui, o fer-ho 
demà o fer-ho urgent era perquè avui ens trobàvem tots per no tornar-nos a trobar i 
perquè la setmana que ve el consell comarcal ja ho aprovaria i més en les dates que 
estem, m’entén? No és es res cap altra cosa. 
 
Sr. Parera: vostè senyor Joan Olivella, alcalde de Calafell, ha llegit els punts de baix de tot 
però és que els tres punts que jo he dit, que no és que no ho vulgui entendre, és que els 
tres punts que jo he dit es dóna com a resultat que ja està fet. Reunits d’una part 
l’excel·lentíssim senyor Joan Olivella Ricart, reunits! Per favor el 29 d’abril! Però si no 
estem reunits. Ho sap vostè que es podrà reunir el 29 d’abril? 
 
Sr. Olivella: doncs si no passa res, sí. 
 
Sr. Parera: però ho sap segur? 
 
Sr. Olivella: i tant, està convocat. 
 
Sr. Parera: espero que sigui així. Això és el que desitgem, al menys jo desitjo que sigui així. 
I sinó arriba? 
 
Sr. Olivella: el que no arriba? 
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Sr. Parera: el 29 d’abril. Ho havíem, el dia 30 d’abril. És que estem jugant. 
 
Sr. Olivella: no, el que està jugant és vostè senyor Parera. Sembla mentida que en altres 
coses no posi l’ interès que ha posat en això. Suposo que deu ser, bé no sé per quin 
motiu, prefereixo no dir-lo. Els punts de la resolució crec que estan claríssims. Diu, primer: 
aprovar l’annex, segon: facultar al tinent d’alcalde a aprovar l’annex, tercer: adquirir el 
compromís consigna amb els seixanta-cinc mil euros i quart: es transcriu literalment. Això 
no ho entén? El text íntegre de l’annex objecte de la proposta. I el que es transcriu de la 
proposta és això que diu. Li donen més informació, que com ha dit la secretària si vol ho 
trèiem, si és que li molesta, però això dóna igual. 
 
Sr. Ferré: poden deixar la data en blanc i ja està. 
 
Sr. Olivella: però Ramon, està clar. 
 
Sr. Ferré: ho dic per aclarir-ho ja. 
 
Sr. Olivella: no, és que aclarir-ho és molt fàcil d’entendre si ell vol entendre. Ara si no té 
ganes...perquè està claríssim i ho entén tothom. Jo crec que no s’ha de tocar res, està 
claríssim que això és l’annex de com anirà tot i es farà i e sosa aquí i queda clar a tots els 
nivells. Té alguna cosa més a dir senyor Parera?  
 
Sr. Parera: respecte al senyor alcalde, no. 
 
Sr. Olivella: doncs llavors, passaríem a la votació.  
 
Sr. Parera: l’alcalde sempre té la raó. No faria falta que es ratifiqués.  
 
Sr. Olivella: en aquest cas sí. S’’aixeca la sessió. Moltes gràcies. 
 
El Ple de la corporació per majoria absoluta del nombre legal de membres, 12 vots a favor: 8 
dels membres de CIU, 3 dels membres del PPC i 1 del regidor no adscrit Massimiliano Revello, 
i 9 abstencions: 6 dels membres del PSC-PM i 3 dels membres d’UAM, acorda: 
 
1. 1. 1. 1. Aprovar l’annex al conveni únic entre l’Ajuntament de Calafell, el Consell Comarcal del 
Baix Penedès i l’Empresa Comarcal de serveis mediambientals del Baix Penedès, s.l., descriptiu 
de les condicions tècniques i econòmiques en les quals es prestaran els serveis de recollida, 
transport, tractament i/o eliminació dels residus municipals que incorpora el  cost d’adquisició 
del terreny adjacent a la planta de transferència.  
 
2. 2. 2. 2. Facultar al tinent d’alcalde de l’Àrea per a la signatura de l’annex al conveni únic.  
 
3.3.3.3. Adquirir el compromís de consignar al pressupost de l’any 2016  amb 65.000€  
corresponents a l’adquisició dels terrenys a la partida corresponent.  
 
4.4.4.4.     A continuació es transcriu literalment el text íntegre de l’Annex objecte de la proposta.  
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ANNEX AL CONVENI ÚNIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, EL CONSELL ANNEX AL CONVENI ÚNIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, EL CONSELL ANNEX AL CONVENI ÚNIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, EL CONSELL ANNEX AL CONVENI ÚNIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL, EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS 
MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L., DMEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L., DMEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L., DMEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L., DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS ESCRIPTIU DE LES CONDICIONS ESCRIPTIU DE LES CONDICIONS ESCRIPTIU DE LES CONDICIONS 
TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESTARAN ELS SERVEIS DE TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESTARAN ELS SERVEIS DE TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESTARAN ELS SERVEIS DE TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESTARAN ELS SERVEIS DE 
RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I/O ELIMINACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS. RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I/O ELIMINACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS. RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I/O ELIMINACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS. RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I/O ELIMINACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS. 
INCORPORACIÓ DEL COST D'ADQUISICIÓ DEL TERRENY ADJACENT A LA PLANTA DE INCORPORACIÓ DEL COST D'ADQUISICIÓ DEL TERRENY ADJACENT A LA PLANTA DE INCORPORACIÓ DEL COST D'ADQUISICIÓ DEL TERRENY ADJACENT A LA PLANTA DE INCORPORACIÓ DEL COST D'ADQUISICIÓ DEL TERRENY ADJACENT A LA PLANTA DE 
TRANSFERÈNCIA.TRANSFERÈNCIA.TRANSFERÈNCIA.TRANSFERÈNCIA.    
 
 
A la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès, sent el dia 30 d'abril de 2015 
 
 
Reunits, d’una part l’Il·lm. senyor Joan Olivella i Ricart president del Consell Comarcal del 
Baix Penedès, actuant en el seu nom i representació, facultat per acord de Ple del Consell 
Comarcal de data 29 d'abril de 2015. 
 
D’altra part, senyor Rafel Solé, Regidor d’obres públiques manteniment i medi ambient , 
de l'Ajuntament de Calafell, actuant en el seu nom i representació, per acord del Ple de 
l’Ajuntament de 24 d'abril de 2015. 
 
I, d'altra part, el senyor Jesús Padullès Caba, com a conseller del Consell d'Administració 
d'EcoBP, SL (Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL) facultat 
per acord del Consell d'Administració de 13 d'abril de 2015. 
 
Es reconeixen mútuament la seva capacitat legal necessària per la celebració d’aquest acte 
i la representació amb la qual actuen, i 
 
INTERVENEN 
 
Les tres parts en nom i representació de les entitats respectives, d'acord amb les 
certificacions dels respectius acords plenaris que s'adjunten a aquest document com a part 
integrant del mateix, i  
 
MANIFESTEN 
 
Primer. El Ple del Consell Comarcal, en sessió 1/2000 de 12 d’abril, va aprovar 
definitivament la Memòria del Servei de recollida selectiva, tractament i eliminació de RSU 
i gestió de la xarxa de deixalleries. També va aprovar el Reglament comarcal del servei, 
posteriorment modificat parcialment pel Reglament de l'ús de les deixalleries gestionades 
pel Consell, aprovat per Ple en sessió 3/2009, de 8 de setembre de 2009 i el projecte 
d’estatuts per la constitució d’una societat d’economia mixta, com a òrgan de gestió per 
aquest servei.  
 
Segon. L'Ajuntament en sessió plenària de data 7/03/2000 va acordar (primer) delegar al 
Consell Comarcal del Baix Penedès, en l'àmbit del tractament i eliminació dels residus 
sòlids urbans, les competències per a la gestió selectiva de les fraccions de residu sòlid 
urbà (mobles, voluminosos, andròmines i altres), paper cartró, envasos, vidres i similars. 
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Altrament (cinquè) la delegació s'entén feta sense determinació temporal i la seva 
efectivitat, per a cada una de les fraccions de residu municipal, entrarà en vigència en el 
moment en que el Consell Comarcal manifesti a l'Ajuntament l'activació corresponent, en 
haver assolit el nivell tècnic i la infraestructura necessària per a exercir-lo en condicions 
legalment establertes. Els acords de delegació foren publicats al BOPT 121 de 26 de maig 
de 2000, BOPT 174 de 28 de juliol de 2001. 
 
Tercer. El 15 de març de 2001 es va inscriure en el Registre Mercantil de Tarragona 
l’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL, empresa d’economia 
mixta constituïda pel Consell Comarcal i per la societat mercantil Fomento de 
Construcciones y Contratas SA; aquesta començà la seva activitat que manté fins 
l’actualitat. A l'article 1 del Plec de condicions aprovat per Ple del Consell Comarcal, sessió 
1/2000, de 12 d'abril (BOPT 121, de 26 de maig i DOGC 3150 de 30 de maig), per regir el 
concurs per a la selecció d'un soci privat que ha de formar part de la societat d'economia 
mixta diu:  
 
“L'objecte del concurs és la selecció del soci privat amb el qual s’ha de constituir la 
societat d’economia mixta que tindrà per objecte social la prestació dels serveis de 
tractament i l’eliminació dels residus sòlids urbans; la gestió selectiva de les fraccions de 
residu sòlid urbà (mobles, voluminosos, andròmines i altres de similars), paper, cartró, 
envasos lleugers, vidre i similars; la gestió de la xarxa comarcal de centres de recepció i 
emmagatzematge selectiu de residus sòlids urbans (deixalleries) i, finalment, la gestió de 
l’abocador comarcal de runes procedents d’obres de maçoneria de tots els municipis de la 
comarca del Baix Penedès i d’aquells municipis colindants que comparteixin sistemes de 
tractament i eliminació de residus amb algun municipi baixpenedesenc.” 
 
Els estatuts de l'esmentada societat foren també aprovats pel Ple del Consell Comarcal, 
sessió 1/2000, de 12 d'abril (BOPT 121, de 26 de maig i DOGC 3150 de 30 de maig) i, 
posteriorment modificats, en sessió 7/2010, de 2 de desembre (BOPT 45, de 24 de febrer). 
El seu article 2 diu: 
 
“Constitueixen l’objecte de la societat el tractament i eliminació dels residus sòlids urbans; 
la gestió selectiva de les fraccions de residu sòlid urbà (mobles, voluminosos, andròmines i 
altres de similars), paper, cartró, envasos lleugers, vidre i similars; la gestió de la xarxa 
comarcal de centres de recepció i emmagatzematge selectiu de residus sòlids urbans 
(deixalleries) i, finalment, la gestió de l’abocador comarcal de runes procedents d’obres de 
maçoneria de tots els municipis de la comarca del Baix Penedès i d’aquells municipis 
colindants que comparteixin sistemes de tractament i eliminació de residus amb algun 
municipi baixpenedesenc. 
 
La finalitat primordial anunciada en el paràgraf anterior no és obstacle perquè en el futur 
es puguin dur a terme unes altres activitats i desenvolupar nous serveis relacionats amb la 
gestió dels residus urbans i del sanejament. Per això es requerirà necessàriament el vot 
favorable de la majoria del capital públic en la Junta General de la Societat.” 
 
Quart. El 15 de maig de 2013 es va formalitzar el conveni únic entre l’Ajuntament de 
Calafell, el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Empresa Comarcal de Serveis 
Mediambientals del Baix Penedès, S.L., descriptiu de les condicions tècniques i econòmiques 
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en les quals es prestaran els serveis de recollida, transport, tractament i/o eliminació dels 
residus municipals. 
 
Cinquè. La clàusula desena d'aquest conveni estableix el següent: 
 
Desè.- Condicions generals del servei de transport, eliminació, i gestió del centre comarcal 
de transferència de residus de Calafell i del servei de gestió de serveis comuns.  
 
El centre de transferència de residus, amb tots els equipaments que el composen 
(tremuges, molls de càrrega i descàrrega, oficines, dependències, taller, aparcaments, 
etc.), és propietat de l’Ajuntament de Calafell, aquestes instal·lacions formen part del 
servei de recollida de residus municipal de Calafell. Per tal de facilitar la gestió del servei, 
aquests béns adscrits , es varen cedir en el seu ús, mitjançant concessió administrativa d’ús 
privatiu a l’empresa ECOBP, SL.  
 
El termini de la concessió és el de la delegació de les competències, fixada en el present 
contracte atès que dit bé està adscrit a les mateixes. El centre de transferència de residus, 
es troba construït i ubicat dins del terme municipal de Calafell. La utilització d'aquestes 
instal·lacions es compartirà amb els altres municipis de la comarca del Baix Penedès on 
EcoBP, SL presta els serveis de recollida de residus. 
El servei de transport, eliminació i gestió del centre de transferència de residus comprèn el 
transport dels residus des del centre de transferència de residus fins al centre gestor 
autoritzat final, el seu tractament i eliminació, així com la pròpia gestió de la instal·lació, 
amb el corresponent manteniment dels equips de la mateixa.  
 
Al centre de transferència de residus, que prestarà servei als municipis de la comarca del 
Baix Penedès on EcoBP, SL presta els serveis de recollida, existeix una bàscula a l’entrada 
de les instal·lacions, de manera que es pot determinar l’ús que fan els diferents municipis 
de la instal·lació. L’Ajuntament de Calafell va autoritzar expressament la instal·lació 
d’aquesta bàscula que restarà incorporada al bé municipal, així com la resta de les 
actuacions d’adaptació necessàries pel desenvolupament de les tasques a realitzar per part 
de l’empresa comarcal de prestació del servei. 
 
La forma en que es liquidarà el cànon derivat de l’ús comarcal d’aquesta instal·lació per a 
l’Ajuntament de Calafell, així com l’amortització del valor residual d’aquesta instal·lació, es 
troba determinada als annexos d’aquest conveni. 
 
Sisè. L'Ajuntament del Calafell i l'Agència de Residus de Catalunya van signar en data 20 
de desembre de 2012 el conveni de col·laboració per al finançament de les millores de la 
planta de transferència de residus municipals de la comarca del Baix Penedès i 
posteriorment una addenda a aquest conveni per prorrogar el termini d’execució  de les 
actuacions subvencionades fins el 5 de gener de 2016. Annex núm. 1  
 
Per realitzar aquestes millores en la planta de transferència s'han d'adquirir els terrenys 
adjacents a la planta, concepte que no està inclòs en el finançament de l'Agència de 
Residus de Catalunya.  
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Setè. El Consell d'Administració de la societat “Empresa comarcal de Serveis 
Mediambientals Baix Penedès, (ECOBP) SL va aprovar la modificació del Conveni Únic a 
dalt esmentat per tal d'incloure l'import a finançar una nova partida d'import 65.000,00 
euros que correspon aproximadament  al cost d'adquisició del terreny adjacent i així poder 
realitzar l'ampliació del Centre de Transferència de Residus de Calafell .Aquest import serà 
retornat per l’Ajuntament de Calafell amb 1,5 anys de carència sense interessos el 
desembre de 2016. 
 
Vuitè. El pacte vint-i-unè. Serveis Complementaris i compromisos accessoris del conveni 
únic estableix que podrà ser modificat o ampliat mitjançant annexos que incorporin la 
prestació de nous serveis o noves fórmules de col·laboració entre les parts, en el marc de 
la delegació de competències i de l'objecte de la societat EcoBP, SL (art. 2 dels Estatuts). 
 
En mèrits de l'anterior, les parts  
 
PACTEN I CONVENEN 
 
Primer. Avançar per part d’EcoBp els 65.000 € per l’adquisició dels terrenys annexos al 
Centre de Transferència de Residus de Calafell en el moment que l’Ajuntament ho 
requereixi .  
 
Segon: L’Ajuntament de Calafell es compromet a retornar aquest import de 65.000 € el 
desembre de 2016.  
 
I en prova de la conformitat les parts signen, per triplicat exemplar, el present conveni, en 
el lloc i data de l’encapçalament. 
  
Consell Comarcal del Baix Penedès            Ajuntament de Calafell 
El president                  El tinent d'alcalde 
 
 
 
 
EcoBP, SL 
El president 
 
 
 
I sense d'altres assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 09:46, i dóna l'acte 
per acabat, del qual jo, com a secretari/ària en dono fe. 
  
 
 


