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A la Casa de la Vila de Calafell, el dia quatre de febrer de 1997. 

1 de l'altra, N'ANTONIO CUMELLAS I ROCA, major d'edat, veí de Barcelona, amb 
domicili al Passeig de Sant Gervasi, núm. 480, Sé.1ª, provert de DNI r:,úm. 
37.229.864-V, com a Gerent únic de SAUR-SOREA UTE, amb domicili fiscal al 
Carrer Diputació núm. 353 de Barcelona, segons acredita mitjanyant escriptura 
fefaent de constitució d'Unió Temporal d'Empreses, amb el núm. 39 de protocol, 
atorgada davant el Notari de Barcelona Sr. Raúl Vall i Vilardell en data 9 de gener 
de 1997. 

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

. PRIMER.- El Plec de Condicions Económiques i Administratives relatives a la 
CONCESSIÓ DEL SERVEI D'AIGUA, CLAVEGUERAM I PLUVIALS DEL 
MUNICIPI DE CALAFELL, que constitueix l'annex núm. 1 d'aquest contracte, va 
ser aprovat en sessió plenaria de data 3 d'octubre de 1996, segons certificat de 
l'acord, que així mateix s'adjunta coni a annex núm. 2. 

SEGON.- En sessió plenaria de data 30 de desembre, es va adjudicar el concurs 
a favor de la UTE SAUR-SOREA, segons certificat de l'acord que s'adjunta com 
a annex núm. 3. 

TERCER.- De conformitat amb l'article 40,2 del Plec de Condicions aprovat, 
l'import corresponent a la garantia definitiva del contracte, que ascendeix a 
20.000.000.-ptes. (vint milions de pessetes) han estat ingressades pel 
concessionari, mitjanyant aval, en la Caixa de Dipósits d'aquesta Corporació, 
segons Carta de Pagament núm. 1 que s'adjunta com a annex núm. 4. 
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CLAUSULES DEL CONTRACTE 

PRIMERA.- DESCRIPCIO DEL SERVE! 

SEGONA.- DURACIÓ DEL CONTRACTE 

El termini de la concessió és de 25 anys, des del dia primer de gener de l'any 
1997 fins el dia 31 desembre de l'any 2021. 

� 
TERCERA.- REMUNERACIÓ DEL CONCESSIONARI 

. -

A partir del dia primer de gener de 1997 el concessionari percebra com 
remuneració pel seu treball la quantitat de CINQUANTA VUIT PESSETES 
(158,001) per cada m3 facturat i cobrat, incrementat amb l'IVA vigent en cada 
moment, actualment el 16 %. 

Aquest preu es fera efectiu contra el lliurament de la corresponent factura en el 
moment de cada liquidació trimestral. 

QUARTA.- REVISIÓ DEL PREU ASATISFE:.R PER M3 COBRAT I FACTURAT. 

A partir del dia primer de gener de l'any 1998 la quantitat de 58,00 pessetes per 
m3 facturat i cobrat estara subjecte a revissió segons la formula ofertada per la 
UT.E. SAUR-SOREA en l'apartat núm. 9 de l'Estudi Justificatiu deis Costos del 
Servei que forma part de la proposta presentada, que s'acompanya com annex 
núm. 6.1 a 6.5. 

En cap cas el concessionari podra demanar revisió de la seva retribució, 

( 
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amparant-se en l'art. 30.4 del Plec de Condicions per no assolir les xifres de
facturació estimades que consten en l'apartat 2.3, pagina núm. 14 de l'Estudi
Justificatiu de Costos del Servei que s'acompanya com annex núm, 7.1 i 7.2

Per la incorporació al Servei de les urbanitzacions de Mas Romeu, Mas Mel i
Bellamar no es revisara el seu cost unitari. 
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«1, ,¿,,�, QUENA.-APORTACIÓ PER ÚS INSTAL.LACIONS

�-r':$t-: � * . U.T.E. SAUR-SOREA en referencia a l'article núm. 7 del Plec de Condicions,
'--�./l¡!)f"i tisfera a l'erari municipal la quantitat total de VUIT-CENTS QUARANTA-UN

�--,., MILIONS DE PESSETES (/841.000.000/) corresponents 725 milions a l'aportació
per ús instal.lacions i 116 milions al IVA corresponental tipus actual del 16 %.
D'ells han sigut fets efectius SET-CENTS VINT-1-CINC MILIONS amb anterioritat
a aquesta data i la resta ho seran en els cinc dies naturals següents a la signatura

. del present contracte, contra el lliurament de la corresponent factura. 
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L'aportació deis 725 milions de pessetes comportara que l'Ajuntament suportara 
per aquest concepte una factura anual murada el dia primer de gener de cada any.
de SEIXANTA MILIONS PESSETES (/60.000.000/) més l'IVA corresponent al
tipus vigent en cada moment., actualment el 16 % , ambla duració i resta de
termes que s'especifiquen en els apartats a) i d) del Punt 1 de la Memoria
Complementaria i en l'escrit d'aclaracions esmentat en la cláusula Primera
d'aquest document.

L'esmentada factura sera satisfeta en quatre pagaments iguals en el moment de
practicar cada una de les quatre liquidacions previstes per cada anualitat. 

SISENA.- INVERSIÓ EN MITJANS MATERIALS. INVERSIONS AMORTITZABLES

La U.T.E. SAUR-SOREA presentará pertot el día 15 de julio! de 1997, coincidint
amb la segona liquidació trimestral, l'acreditació de les inversions d'implantació,
maqúinaria, utillatge i eines adscrites al Servei, que figuren en l'annex núm. 2 de
l'Estudi Justificatiu del Cost del Servei de la proposta del Concessionari. 

La inversió en mitjans materials corresponent a l'apartat 29. MILLORES
TECNIQUES A INTRODUIR A LES INSTAL.LACIONS ser.an executades per tot
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el dia 31 de desembre de 1997, per bé que la seva acreditació tindra lloc de forma 
progressiva coincidint amb cada liquidació trimestral. 

SETENA.- FACTURACIÓ I LIQUIDACIÓ 

A).- El concessionari realitzara la facturació deis padrons corresponents 
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ntenint la titularitat de l'Ajuntament. El 90 % del canon referit en l'article 36.del 
e de Condicions sera satisfet perla U.T.E. SAUR-SOREA els dies 28 de 

:;;-,--.¡l�?:1or, 30 d'abril, 30 de juny, 31 d'agost, 31 d'octubre i 31 de desembre de cada 
,rn,..<i!' ., sis quantitats iguals. A tal efecte la Comissió de Seguiment fixará durant 

de gener de cada any, la quantitat que servira de referencia per tal 

�::::::::.:!f:5"' seva regularització es fara trimestralment en el moment de la liquidació 
prevista en l'article núm. 26 del Plec de Condicions. 

El primer avangament es féra efectiu el dia 28 de febrer de 1997. 

Per anys posteriors, durant la primera quinzena del mes de gener, i una vegada 
el concessionari disposi de les dades del darrer bimestre de l'any anterior, les 
dues parts signants procediran conjuntament a fixar la xifra que servira de base 
pels avangaments de l'anualitat. 

8) El canon total de la concessió es valora en dUATRE-CENTS DISSET
MILIONS VUIT-CENTES MIL PESSETES (/417.800.000/). El Concessionari en
els 30 dies següents a la data de signatura d'aquest contracte, liquidara davant
el Tressor Públic de la Generalitat de Catalunya l'lmpost de Transmissions.
Patrimonials al tipus vigent del 4 %, extrem que acreditara davant aquest
Ajuntament presentant !'original de la corresponent carta de pagament.

C).- En qualsevol moment, l'Ajuntament unilateralment podra acollir-se a l'opció 
i condicions previstes a l'apartat 2.2 pagina núm. · 6 de la Memoria 
Complementaria de la Documentació Economica de la proposta del concessionari, 
acordant amb aquest els termes per portar-la a terme. 

VUITENA.- LIQUIDACIÓ TAXA MUNICIPAL . PER RECOLLIDA 
. D'ESCOMBRARIES. 
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La U .. T.E. SAUR-SOREA ingresara el dia 25 de cada mes, a partir del dia 25 de 
gener de 1997, 1/12 part de la previssió anual per la taxa municipal per recollida 
d'escombraries que gestionara. A tal efecte la Comissió de Seguiment fixara 
durant la primera quinzena de cada any, la quantitat que servira de referencia per 
tal liquidació, 
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a seva regularització es fara trimestralment en el moment de la liquidació 
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NOVENA.- REBUTS IMPAGATS 

L'Ajuntament de Calafell fara entrega en suport informatic a la U.T.E. SAUR
SOREA en les 15 dies següents a la signatura d'aquest contracte deis rebuts 
impagats d'aigua, brossa i clavegueram corresponents a ler; facturacions des del 
primer bimestre de l'any 1994 fins el cinque bimestre de l'any 1996, perque 

· aquesta continu'i la gestió de cobrament.

El seu import total. - excepció feta de l'ITS I CIH -, sera entregat per l'UTE SAUR
SOREA en els termes previstos en l'article 8.6 del Plec de Condicions.

Els rebuts impagats corresponents al sise bimestre de l'any 1996, una vegada
s'hagi practicat la liquidació corresponent al periode de facturació tal com s'indica
a la cláusula desena d'aquest contracte, seran objecte d'identic tractament que
el dispensat a la resta de bimestres deis anys 1994 a 1996 en els paragrafs
precedents d'aquesta cláusula:

DESENA.- FACTURACIÓ SISÉ BIMESTRE DE L'ANY 1996

Tal com es preveu a l'article núm. 8.7 del Plec de Condicions que regula la
present concessió, !'empresa adjudicataria del concurs caldra que procedeixi a

á: ', la gestió de cobrament del sise bimestre de l'any 1996

� '�A tal fi, la UTE SAUR-SOREA fera entrega a l'Ajuntament de Calafell de la 
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quantitat corresponent al 90 % del total de la facturació de l'esmentat bimestre, 
excepció feta de l'ITS i CIH. 

La seva liquidació sera realitzada de forma independent en la primera que tingui 
lloc una vegada hagi finalitzat el seu periode voluntari de pagament, a fi i efecte 
de ser-Ji dispensat el mateix tracte que a la resta de rebuts pendents previst en 

.J� ·c,,1; cláusula precedent d'aquest document.

/1.2;"'� �NA.- FINANvAMENT OBRES.
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t"' · cessionari financera les inversions que siguin necessaries durant el termini 
"'-- � Concessió d'acord a alió que s'estipula en l'article núm. 9 del Plec de 
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-Al:l'J1v hdicions, amb un diferencial de+ 0,5 % en el casque no executi fes obres i de 
- 0,625 % en el casque les executi.

La seva liquidació i pagament esfera per anualitats naturals ven9udes a partir del 
moment en que s'hagi meritat la seva efectiva aportació mitjan<;:ant Carta de 
Pagamento a partir de l'acreditació de la realització de les obres per Certificació 
del Tecnic Municipal. 

DOTZENA.- PLANNING I PLANIFICACIÓ DEL SERVE!. 

· La U.T.E. SAUR-SOREA es comprometa presentar en els 15 dies següents a la
signatura d'aquest contracte, el plánning d'implantació del Servei objecte de la
concessió ( obertura oficines, informació als abonats, entrada en funcionament
deis mitjans materials, planter definitiu del personal del Servei, dates a introduir
les millores técniques ofertades, ... ) i la planificació per l'any 1997, els quals
caldra que siguin debatuts i aprovats en el si de la Comissió de Seguiment

revista en el Plec de Condicions. 

Per anys posteriors, la Comissió .de Segu1ment elaborara en el seu si la 
planificació de cada any, abans del dia 30 de setembre de l'any precedent. 

TRETZENA .- REGIM JURÍDIC 

Per tot alió que no es trobi establert en la documentació d'aquest contracte, es 
regira perla Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Regim Local, Llei 
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8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Regim Local de Catalunya, Reial Decret
Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, Text Refos de les disposicions vigents en materia
de Regim Local, la Llei 13/95, de 18 de maig, de contractes de les
Administracions Públiques, el Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprováel
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis deis Ens Locals, les restants normes del
Dret Administratiu, les normes del Dret Privat. i, com a dret supletóri, el Codi Civil.

CATORZENA.- NATURALESA DEL CONTRACTE.

· Aquest contracte té naturalesa administrativa i les qüestions litigioses que es
puguin suscitar, seran resaltes pels Tribunals de la Jurisdicció competent del
territori en el qual radica l'Ajuntament de Calafell.

Llegit aquest document, en preva i testimoniatge de cohformitat amb el mateix,
signen ambdues parts en presencia de la Secretari, al lloc i data al principi
indicats.

L'ALCALDE, �ESSIONARI,' 
SAUR-SOREA UTE .
s7soREA UTE

/�J.,,110 lL: p Vlj,{JWVV 1 

A O CUMELLAS I ROCA
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DECRET NÚM. 201 O/i.(bfoY 

Vista la memoria tecnica del Pla d'inversions del servei municipal d'aigües 
clavegueram de Calafell, redactada per SOREA. 

Ates que per portar a terme les obres incloses en dita memoria cal la signatura 
d'un conveni que reculli la modificació del contracte signat el 4 de febrer de 1997, 
modificat per acords de 6 de febrer i 8 de maig de 2001. 

És per aixo que en virtut del Decret d'atribucions 2007/3621, 

RESOLC: 

PRIMER.- INCOAR expedient de modificació del contracte signat el 4 de febrer de 
1997, modificat per acords de 6 de febrer i 8 de maig de 2001. 

SEGON.- Que per part deis Serveis Tecnics, Serveis Economics i Serveis Jurídics, 
s' emetin els informes corresponents. 

Calafell, 18 de novembre de 201 O 

El regidor e Turisme 
Serveis i Medí Ambient 

Pla,a de Catalunya 1 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 90 09 Ext. 372 

Fax 977 69 35 07 

Dava t m u, 
La se etar a 9.,;ctaL-----�, 

-
--- ------�----------

www.calafell.cat 



Agueda Subirana Alvarez, 
Penedes). 

� Ajuntament de C:alafell 
Secretaria General 

CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió Ordinari celebrada el dia de 25 de 
novembre de 2010 , entre d'altres adopta el següent acord: 

1.- PROPOSTA D'APROVAR CONVENI AMB SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA., RELATIU AL CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL 
SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA, CLAVEGUERAM I PLUVIALS A CALAFELL. 

En data 4 de febrer de 1997 fou subscrit contracte administratiu, en regim de concessió, 
relatiu a la gestió del servei municipal d'aigua, clavegueram i pluvials de Calafell, amb 
efectes de primer de gener de l'any 1997 fins el 31 de desembre de 2021, ambla UTE 
SAUR-SOREA, empresa que fou fusionada amb definitiva denominació de SOREA, 
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA. 

El Ple de la Corporació, en sessió realitzada el dia 6 de febrer de 2001, a corda aprovar la 
incorporació a l'objecte del contracte, d'acord amb el que preveu l'art. 1.4 del Plec de 
Clausules que el regeixen, el tractament de les aigües residuals, clavegueram en alta, 
estacions de bombeig i la seva depuradora, essent signat contracte en data 17 de gener 
de 2002, el qual forma part del contracte principal com a annex núm. 9. 

Posteriorment, per acord plenari de 8 de maig de 2001, s'acorda la modificació del 
contracte per substitució íntegra del redactat de les clausules contractuals Tercera, Quarta, 
Cinquena i Setena, essent signat contracte en data 17 de gener de 2002, el qual forma 
part del contracte principal com a annex núm. 8. 

Vist que per Decret 2010/4664, el regidor de Turisme, Serveis i Medi Ambient ha acordat 
incoar expedient de modificació del contracte vigent amb SOREA. 

Vista la memoria tecnica del pla d'inversions del servei municipal d'aigües i clavegueram 
de Calafell, redactada per Sorea, on les obres que es propasen s'hauran de planificar per 
ser executades a curt i mig termini, donada la seva urgencia pel bon funcionament del 

,.------;1'--i-s·ervei d'aigua potable i clavegueram, les quals ascendeixen a 4.654.648 €. 
--------- __ ,., 

Vista la proposta de conveni de modificació del contracte per mitja del qual la retribució 
de la concessionaria la constituirien les tarifes del Servei i l'ingrés d'una bestreta del canon 
anual en concepte de participació en beneficis equivalent al 16% del servei que realitzi del 
contracte del servei municipal d'abastament d'aigua potable, clavegueram i pluvials. 

Vistos els informes de serveis jurídics, serveis economics i serveis tecnics, que s'adjunten a 
l'expedient. 

La Comissió Informativa de Medi Ambient, Serveis i Turisme amb el vot a favor deis 
membres del PSC-PM, senyor Angel Verge, senyora Maria Victoria Ortigosa Rodríguez i del 
senyor Caries Rion Tetas i amb les abstencions de CIU i del senyor Josep Parera Ribell 
propasa al Ple: 

Plac;a de Catalunya 1 
43820 Calafell 
Tel. 977 69 90 09 
Fax 977 69 35 07 

www.calafell.cat 
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PRIMER.- APROVAR el conveni amb SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUAS, S.A., que resta annexat al present acord, com a part del mateix i, en 
conseqüencia, modificar el contracte signat en data 4 de febrer de 1997, modificat per 
contractes de 17 de gener de 2002. 

SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde per la signatura del corresponent contracte i tots els 
documents necessaris per a l'efectivitat d'aquest acord. 

TERCER.- Notificar a SOREA i als Departaments d'lntervenció i Serveis i Medi Ambient. 

(deliberació) 

El Ple de l'Ajuntament amb 1 O vots a favor, 6 del PSC-PM, 1 del senyor Caries Rion Tetas, 
1 del senyor Angel Verge Martín, 1 de la senyora Maria Victoria Ortigosa Rodríguez i 1 de 
la senyora Ana Maria González Luque i 8 abstencions, 6 deis membres de CIU, 1 del PPC i
1 del regidor Josep Parera Ribell acorda: 

PRIMER.- APROVAR el conveni amb SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUAS, S.A., que resta annexat al present acord, com a part del mateix i, en 
conseqüencia, modificar el contracte signat en data 4 de febrer de 1997, modificat per 
contractes de 17 de gener de 2002. 

SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde per la signatura del corresponent contracte i tots els 
documents necessaris pera l'efectivitat d'aquest acord. 

TERCER.- Notificar a SOREA i als Departaments d'lntervenció i Serveis i Medi Ambient. 

1 perque consti, expedeixo el present certificat, amb la salvetat del text definitiu de l'acta. 

Calafell, 13 de desembre de 201 O 

Vist i plau 
L'Alcalde 



� Ajuntarnent de C:alafell 
Contractació i Compres 

A Calafell a 13 de desembre de 201 O 

R EUNITS 

D'una part, el Sr. Jordi Sánchez i Solsona, Alcalde-Presiden! de l'Ajuntament de Calafell, les 

circumstancies personals de la qua! s'ometen per raó del carrec, degudament assistida per la 

Secretaria de la Corporació, Sra. Agueda Subirana i Alvarez, qui dóna fe d'aquest Acte, en 

virtut del que estableix l'article 1.1 a) del Reía! Decret 117 4/1987, de 18 de setembre, de 

Regim Jurídic deis Funcionaris de l'Administració Local. 

D'altra part, el Sr. Juan Vicente lvorra, majar d'edat, de nacionalitat espanyola, casal, amb 

domicili professional a Salou, el Sínies, 2 baixos, Edifici Cronos (Tarragona), titular del DNI 

21.494.239-A. 

INTERVEN EN 

El primer, en nom í representació de I' Ajuntament de Calafell, degudament facultat per acord 

del Ple en sessíó de data 25 de novembre de 201 O, certíficació del mateix s'adjunta com a 

document número 1. 

El segon, ho fa en la seva qualitat de representan!, segons apoderament suficient que aíxí 

consta en Escríptura Pública alargada el 8 d'octubre de 2008, amb número de protocol 

2.684, davant el Notari de Barcelona, D. Francisco Armas Omedes, en nom í representació de 

"SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A" (d'ara en davant 

SOREA), constituida el 17 de julio! de 1963, sota la denomínació "SAUR, SOCIEDAD DE 

ABASTECIMIENTOS URBANOS Y RURALES, S.A", degudament adaptada al ROL 1564/1989 

mítjan�ant Escriptura Pública atorgada davant la Notaria de Barcelona, Sra. Mª Isabel Gabarró 

Miquel, el 3 de juny de 1991, í posterior refosa d'estatuts atorgada davant el Notari de 

Barcelona, el Sr. Raül Val! Vílardell, el 23 de setembre de 1997, amb núm. 3.011 del seu 
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\ :;,·:{,H !lst tJI, degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona; domiciliada a Barcelona, a
�' . '.''., )Y 
'<::.. J'/Wiriguda Diagonal, núm, 211, i amb núm. de CIF A-08-146367. 

Ambdues parts, es reconeixen plena capacitat legal per obligar-se en els termes del present 

acord i 

MANIFESTEN 

1.- Que en data 30 de desembre de 1996 i de conformitat amb alió establert al "Plec de 

condicions económic- administratives que regiran la concessió del servei d'aigua, 

clavegueram i pluvials del municipi de Calafell" el Ple de l'Ajuntament de Calafell va adjudicar 

a la UTE SAUR- SOREA la gestió del servei municipal d'aigua potable, clavegueram i pluvials 

de Calafell. 

11.- Que el termini de la concessió es va fixar en 25 anys comptadors des de 1'1 de gener de 

1997, és a dir, fins a 31 de desembre de l'any 2021. 

111.- Que la retribució del concessionari es va determinar en 58 ptes/m3 facturat i cobrat, més 

IVA corresponent Preu que es faria efectiu contra el lliurament de la corresponent factura en 

el moment de cada liquidació i que es revisaría d'acord a la fórmula polinómica ofertada per 

la UTE SAUR- SOREA en l'apartat núm, 9 de l'Estudi Justificatiu del Costos del ServeL 

IV,- Que SAUR, Sociedad de abastecimientos urbanos y rurales, S.A. va absorbir SOREA, 

adoptan! la denominació de SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A., 

mitjanc;ant escriptura de fusió autoritzada pe! Notari de Barcelona, Sr, Raúl Vall Vilardell, el de 

23 de setembre de 1997, amb el número 3,01 O del seu protocol. En endavant, SOREA. 

V,- Que en data 8 de maig de 2001 el Ple de l'Ajuntament en sessió Extraordinaria acorda la 

modificació del contracte subscrit en data 4 de febrer de 1997 substituint íntegrament el 

redactat de les clausules contractuals Tercera, Quarta, Cinquena i Setena, 
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VI.- Que a la vista de la la memoria tecnica del pla d'inversions del servei municipal"tgü�sf' /§/ 
clavegueram de Calafell, redactada per Sorea, on les obres que es propasen s'hautan dio , < ' 
planificar per ser executades a curt i mig termini, donada la seva urgencia pel bon 
funcionament del servei d'aigua potable i clavegueram, les quals ascendeixen a 4.654.648 €, 
als efectes de la seva correcta gestió i la necessitat de dur a terme diverses inversions en el 
territori, l'Ajuntament de Calafell ha considerat l'oportunitat d'adequar el contracte per a la 
gestió del Servei Municipal de subministrament d'aigua potable, clavegueram i pluvials per tal 
de que la gestió de les tarifes per part de la concessionaria pogués facilitar la capacitat del 
servei d'assumir-les, tan a nivel! de la seva gestió com a nivell del seu finan�ament, en la que 
la retribució de SOREA, en tant que concessionaria, la constitueixin les tarifes del Servei, 
alleugerint així a I' Ajuntament de les despeses financeres i administratives que comporta. 

VII.- Que donat que el canon a percebre per l'Ajuntament es va configurar per una banda 
com a dret d'ús per les instal·lacions a favor del Concessionari i per altra com a participació 
de l'Administració local en els beneficis del concessionari, procedint-se en el moment de la 
contractació a l'avan�ament parcial del canon en concepte de dret d'ús de les instal·lacions, 
així com donada l'adaptació de la retribució del Concessionari, l'Ajuntament de Calafell ha 
acordat en sessió ordinaria de data 25 de novembre de 201 O, requerir a SO REA una bestreta 
del canon anual en concepte de participació en beneficis equivalent al 16% de la facturació 
del Servei que realitzi en tant que concessionaria del Servei municipal d'abastament d'aigua, 
clavegueram i pluvials. 

VIII.- Que a data d'avui resta pendent d'amortització la quantitat de 24.887,80€ restant de 
l'aportació que va efectuar SOREA en concepte de dret d'ús de les instal·lacions del Servei de 
conformitat amb la clausula cinquena del contracte de data 4 de febrer de 1997 i article 7 del 
Plec de condicions. 

Per tot !'anterior, les parts de mutu acord i de conformitat amb alió establert a l'article 248 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis de Catalunya (ROAS) i a l'article 127 del Reglament deis Serveis de les Corporacions 
Locals (RSCL), convenen l'adequació de !'actual contracte per a la gestió del Servei municipal 
de subministrament d'aigua, clavegueram i pluvials de Calafell, d'acord amb els següents, 
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PACTES 

Primer.- OBJECTE 

És objecte de la present addenda l'adaptació del contracte per a la gestió del Servei d'aigua, 

clavegueram i pluvials de Calafell, aixf com la regulació de la bestreta del canon anual a 

percebre per part de I' Ajuntament de Calafell i de I' amortització de la quantitat de 

24.887,80€ pendent d'amortitzar en virtut de la clausula 7 del Plec de condicions, ja 

referenciada a l'expositiu VIII. 

Amb l'esmentada adaptació es procedeix a modificar el contracte subscrit en data 4 de febrer 

de 1997 ,e gestió indirecta , en la que la retribució del gestor estigui constitu'fda per les tarifes 

del Servei, alleugerint a I' Ajuntament de les despeses financeres i administratives que fins a 

l'actualitat venia suportant per aquest moti u. 

Segon.- TARIFES DEL SERVE! 

L' Ajuntament de Calafell es compromet a mantenir en tot moment la íntegra retribució del 

gestor del Servei d'aigua, clavegueram i pluvials, mitjan�ant l'aprovació d'unes tarifes del Servei 

suficients que, en tot cas, han de permetre mantenir l'equilibri económic del contracte de gestió 

del Servei referenciat. L'equilibri económic té lloc quan el Concessionari, aplicant als consums 

facturats als abonats les tarifes vigents, cobreix el conjunt de despeses d'explotació que 

incideixen en la prestació del Servei, així com les despeses financeres generades per les inversions 

realitzades i la recuperació del capital invertit o les aportacions realitzades pel concessionari i tot 

altre concepte que conformi els costos del Servei. 

Per aixó, l'Ajuntament, a instancies de l'estudi económic justificatiu deis costos del Servei 

elaborat pel gestor del Servei, aprovara, amb suficient anticipació, les tarifes necessaries per 

mantenir en tot moment l'equilibri abans referit, les quals, un cop aprovades pels organismes 

competents, seran percebudes directament pel gestor del Servei en cada moment d'acord amb 

alió establert en aquest conveni. 
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D'acord amb el que disposen els articles 248 a) del ROAS i 127.2.b) RSCL, si les tarifes ap;�J:�;tJ}!)�:1lJ 
',�. .// 

no fossin suficients per a cobrir la totalitat de les despeses abans referenciades, !' Ajuntamenfde · 

Calafell es compromet a consignar la diferencia constatada als seus pressupostos anuals, o a 

arbitrar aquells altres mecanismes que corresponguin a aquests efectes. 

Tercer.- REVISIÓ DE LES TARIFES 

De forma anual, el gestor del Servei sotmetra a I' Ajuntament la corresponent proposta 

d'estudi de despeses del Servei, que servira de base per l'aprovació de les tarifes del Servei de 

l'anualitat. 

Malgrat !'anterior, i si de forma excepcional concorreguessin circumstancies que fessin variar 

la concepció del Servei, el gestor del Servei, amb independencia del previst als paragrafs 

anteriors, procedira a la redacció d'un nou estudi de tarifes on es recullin aquests nous 

condicionants del Servei. 

Sense perjudici de l'exposat, la revisió de les tarifes haura de produir-se per qualsevol deis 

motius següents: 

a) Per augment o disminució deis costos del Servei. Els costos del Servei poden variar

si s'alteren els elements que els integren, o si augmenten les partides que els formen. 

b) Per augment o disminució de les obligacions financeres de l'Ajuntament o del

Concessionari, com a conseqüencia de noves inversions o aportacions per ampliació o 

millora del Servei. 

c) Per augment o disminució de les amortitzacions deis actius immobilitzats amb

motiu de la posada en servei de noves instal·lacions i/o equips. 

d) Per variació deis cabals facturats com a conseqüencia de canvis d'aforament per

comptador, o qualsevol altre causa. 

En tots els casos, el Concessionari elaborara el corresponent estudi de modificació de tarifes, 

conforme a la regulació vigent en cada moment, estudi que estara basat en els costos i altres 

determinacions económiques i financeres i en alió que estableixi la normativa vigent. 

Quart.- RETRIBUCIÓ DEL GESTOR DEL SERVE! D'AIGUA, CLAVEGUERAM I PLUVIALS 
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'ª gestió del Servei d'aigua, clavegueram i pluvials

\{: ·.esfara 59: st1tu1da per les tanfes del Serve1, aprovades per I' AJuntament, que a partir de I' 1 de 
'(>_ •'-' .,-;e/ 

'gene'r de 2011, aquest percebra directament deis clients i per la subvenció que pogués 
correspondre si les tarifes aprovades no cobrissin en la seva totalitat els costos del Serveí. 

Seran també ingressos del Concessionari l'import corresponent als treballs d'escomeses i les 
seves reparacions, sempre que aquestes no siguin conseqüencia del deteriorament produ'it 
pel seu normal ús, que es realitzin a carrec del client conforme al quadre de preus unitaris 
aprovats per l'Ajuntament per a tals treballs, així com els imports corresponents a la prestació 
de serveis de neteja per causes imputables als abonats, o qualsevol altre ingrés vinculat al 
Servei, al seu ús i a l'aplicació del principi de "qui contamina paga". 

Així mateix, constituira també retribució del concessionari la quota de conservació de 
connexions, comptadors i altres similars, de conformitat amb els imports que en cada 
moment aprovi l'Ajuntament. 

Els rebuts en concepte de prestació del Servei corresponents a períodes anteriors a 31 de 
desembre de 201 O es liquidaran a l'Ajuntament de Calafell per part de SOREA a mesura del 
cobrament per part d'aquesta deis mateixos. 

Cinque.- CANON DEL SERVEI 
El canon del Servei esta fixat actualment en la quantitat equivalent al 16% de la facturació 
anual del Servei d'aigua, clavegueram i pluvials, determinada pel producte de les tarifes del 
mateix, tal i com figura a l'estudi economic realitzat en el seu moment i que obra a 
l'expedient municipal corresponent. SOREA aportara en concepte de bestreta del total canon 
del Servei corresponent als períodes que resten per a la finalització de la concessió la 
quantitat total i única de QUATRE MILIONS CINC-CENTS MIL EUROS (4.500.000€), que en 
tant que cost del Servei sera repercutida a les tarifes del mateix. De dita quantitat, 
2.500.000€ seran aportats en l'any 201 O i els 2.000.000€ restants en data que no pot 
ultrapassar el 31 de gener de l'any 2011.

Sise.-APORTACIÓ PERA Os DE LES INSTAL·LACIONS 
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De confarmitat amb el disposat a l'article 7 del Plec de condicions economicoadmini t� ive's' · ,::: /
'\;,;-,," (·,- .. -::1� 

que regeixen la concessió així com amb la clausula cinquena del corresponent contracte 
· · 

administratiu Sorea continuara Jiquidant anualment a l'Ajuntament de Calafell la quantitat de 

360.000€ en concepte de dret d'ús de les instal·lacions del Servei, quantitat que es 

repercutira a les tarifes del Servei en tant que cost del mateix. No obstant, de la quantitat de 

360.000€ a satisfer per SOREA a l'Ajuntament de Calafell en concepte de dret d'ús de les 

instal·lacions del Servei corresponent al període 2011 es detraura la quantitat de 24.887,80€ 

corresponent a la quantitat pendent d'amortitzar de l'aportació que va efectuar SOREA en 

concepte de dret d'ús de les instal·lacions del Servei de confarmitat amb la clausula cinquena 

del contracte de data 4 de febrer de 1997 i article 7 del Plec de condicions ja referenciat. 

Sete.- OFICINES DEL SERVE( 

El concessionari estudiara el redimensionament de les oficines del Servei adaptant els horaris 

d'atenció comercial a l'efectiva afluencia de clients que es doni. 

Vuite.- OBRES DE RENOVACIÓ 

Respecte a les obres de renovació referenciades a l'article 9.8 del Plec de condicions, 

l'execució d'aquestes sera finan�ada amb carrec al fans de reposició que contemplat per les 

tarifes del Servei es dotara anualment en la quantitat resultant d' aplicar 3 centims per cada 

m3 d'aigua potable facturada. La quantitat en la que es doti el fans de reposició indicat 

podra ser revisada per acord d'ambdues parts en funció de les necessitats del Servei en cada 

moment. No obstant, i per l'any 2011 la dotació del fans de reposició referenciat sera per la 

quantitat equivalent al 3% de la facturació anual del Servei d'aigua, clavegueram i pluvials, 

determinada pel producte de les tarifes del mateix. 

Nove.- ADAPTACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONÓMICO- ADMINISTRATIVES QUE 

REGIRAN LA CONCESSIÓ DEL SERVE! D'AIGUA, CLAVEGUERAM I PLUVIALS 

De confarmitat amb el que s'exposa als pactes anteriors i per tal d'adequar el plec de 

condicions es procedeix a modificar els articles 8.5a), 9.8, 28, 29, 30, 31 i 36 del mateix, que 

passaran a tenir el següent tenor literal, amb efectes a partir de 1'1 de gener de 2011: 

8.5 a) Oficines del Servei.- El Concessionari disposara de dues oficines per a la gestió i tracte 

amb els usuaris, situades en zones centriques deis nuclis urbans. En elles s'atendran les 
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temps, es disposara d'un contestador automatic que garanteixi un servei permanent a l'usuari 

amb caracter d'urgencia." 

"9.8 S'entendra per obres de renovació la substitució de trams de tub amb mal estat, 

claus de pas i altres similars. Aquestes obres seran realitzades amb carrec al fans de 

reposició que contemplat per les tarifes del Servei es dotara anualment en la quantitat 

resultant d'aplicar 3 centims per cada m3 d'aigua potable facturada. La quantitat en 

la que es doti el fans de reposició indicat podra ser revisada per acord d'ambdues 

parts en funció de les necessitats del Servei en cada moment. 

No obstant, i per l'any 2011 la dotació del fans de reposició referencial sera per la 

quantitat equivalen! al 3% de la facturació anual del Servei d'aigua, clavegueram i 

pluvials, determinada pel producte de les tarifes del mateix." 

"Art. 28.- TARIFES DEL SERVE/ 1 EQUILIBRI ECONÓMIC DE LA CONCESSIÓ 

Les tarifes del Servei seran les que aprovi en cada cas l'Ajuntament d'acord 

amb la proposta feta pe/ Concessionari en el seu Estudi económic justificatiu 

del cost del Servei. 

L'equilibri economic de la Concessió es produeix quan el gestor del Servei, 

amb les tarifes que hagi aplicat als consums facturats a/s abonats, hagi cobert 

el conjunt de despeses d'explotació que incideixin en la prestació del Servei, 

així com les despeses financeres generades per les inversions realitzades i la 

recuperació del capital invertit o les aportacions realitzades pel gestor del 

Servei i tot altre concepte que confarmi els costos del Servei." 

"Art. 29.- REVISIÓ DE TARIFES 

La revisió de les tarifes per mantenir en cada moment /'equilibri económic del 

contracte estara vinculada a la clausula anterior, de confarmitat amb 

l'establert a /'art. 107 del Reial Decret Legislatiu 781/1986.

8 de 13 

(t~1~,~ 
inciélencjes •de_.,.., ót tipus deis usuaris durant el maxim d'hores possíble, i per a la resta de 

.• .,..,i\-;,::·.~ ..... i" . ' 

· f ,,. 



� Ajuntament de C:alafell 

0

, .. ;::.;[,.··· ... (.,,·.··.'.·.·.; .•. ;,
·
>

.

·�.··
.
·
. / "''/ ,f!, '; ("\ 

Contractació i Compres 11 (-'�,,,,,,·:\J' 1:\\ \\'". \\
i •·, '< v. _ '., )1) \1 
1 '. ¡,¡ ,,, ¡; ·1/) ,i,l\� \fij;l/�:�/ 

Sense perjudici del disposat en el precitat article, la revisió de les tarifes haura'' ·· /' 

de produir-se per qualsevol deis motius següents: 

a) Per augment o disminució deis costos del Servei. Els costos del Servei

poden variar si s'alteren els elements que els integren, o si augmenten les partides 

que els formen. 

b) Per augment o disminució de les obligacions financeres de I' Ajuntament o

del Concessionari, com a conseqüencia de noves inversions o aportacions per 

ampliació o millora del Servei. 

e) Per augment o disminució de les amortitzacions deis actius immobilitzats

amb motiu de la posada en servei de noves instal·lacions i/o equips. 

d) Per variació deis cabals facturats com a conseqüencia de canvis

d'aforament per comptador, o qualsevol altre causa. 

En tots els casos, el Concessionari elaborara el corresponent estudi de 

modificació de tarifes, conforme a la regulació vigent en cada moment, estudi 

que estara basat en els costos i altres determinacions económiques i financeres 

presentades i en alió que estableixi la normativa vigent." 

"Art. 30.- RETRIBUCIÓ DEL CONCESSIONARI 

La retribució del concessionari relativa a la gestió del Servei d'aigua, 

clavegueram i pluvials de Calafell estara constitu'fda per les tarifes del Servei, 

aprovades per I' Ajuntament, que aquest percebra directament deis clients, i/o 

la subvenció que pogués correspondre si les tarifes aprovades no cobrissin la 

totalitat deis costos del Servei. 

Seran també ingressos del Concessionari l'import corresponent als treballs 

d'escomeses i les seves reparacions, sempre que aquestes no siguin 

conseqüencia del deteriorament produ'i't pe! seu normal ús, que es realitzin a 

carrec del client conforme al quadre de preus unitaris aprovats per 

I' Ajuntament per a tals treballs, així com els imports corresponents a la 
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qualsevol
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contamina paga". 

Els drets de connexió per les altes deis nous clients, seran a favor del 
Concessionari, venint obligat el Concessionari a recaptar-los en el moment 
d'efectuar les altes. 

Així mateix, constituira també retribució del Concessionari la quota de 
conservació de connexions, comptadors i altres similars, de conformitat amb els 
imports que en cada moment aprovi I' Ajuntament." 

"Art. 31.- MANTENIMENT DE L'EQUILIBRI ECONÓMIC 

L'Ajuntament, de conformitat amb l'establert a l'art. 259.3 del TRMRLC, a 
l'article 249 b) del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis deis ens locals i 
demés normativa aplicable, es compromet a mantenir en tot moment 
l'equilibri económic-financer de la concessió. 

L'Ajuntament haura de restablir l'equilibri económic del contracte, en els 
supósits següents: 

a) Quan l'Administració modifiqui, per raons d'interes públic, les
característiques del Servei contracta\.
b) Quan actuacions de l'Administració determinin de forma directa la ruptura
substancial de l'economia del contracte.
c) Quan causes de forc;a major determinin de forma directa la ruptura
substancial de !'economía del contracte.

El restabliment de l'equilibri económic del contracte podra consistir en la 
modificació de les tarifes a abonar pels usuaris, o la modificació del termini del 
contracte." 
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"Art. 36.- CANON DE LA CONCESSIÓ 

El canon del Servei establert en la quantitat equivalent al 16% de la facturació 

anual del Servei d'aigua, clavegueram i pluvials, determinada pel producte de 

les tarifes del mateix, es repercutira en tant que cost del Servei a les tarifes del 

mateix. SOREA aportara en concepte de bestreta del total canon del Servei 

corresponent als perfodes que resten per a la finalització de la concessió (31 de 

desembre de l'any 2021) la quantitat total i única de QUATRE MILIONS CINC

CENTS MIL EUROS (4.500.000€). De dita quantitat, 2.500.000€ seran aportats 

en l'any 2010 i els 2.000.000€ restants en l'any 2011." 

Aixf mateix, s'afegeixen els següents articles al citat plec 

"Art. 29bis.- DESPESES PER COMPTE DEL CONCESSIONARI 

Sense perjudici del que es desprengui de la resta de clausules d'aquest Plec, seran per 

compte del Concessionari tates les despeses de personal, materials, energetics, de 

maquinaria i de qualsevol altre lndole ocasionats per la realització deis treballs definits 

en aquest Plec. 

S'exclouen expressament les inversions en remodelacions generals o en obra nova que 

suposin la reforma o modificació substancial de !'estructura de les instal·lacions, que 

seran assumits per l'Ajuntament. El Concessionari podra presentar propostes 

d'inversió a I' Ajuntament, qui, en funció de la disponibilitat de recursos i de les 

prioritats que marqui, podra o no escometre aquestes propostes o altres. 

Els principals costos que haura de suportar el Concessionari, i que haura de cobrir 

amb les tarifes del Servei, seran: 

a) Personal que presti els seus serveis.

b) Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions.

c) Reparació de mobiliari i béns mobles, manteniment de vehicles i utillatge.

d) Subministrament d'aigua, Jlum, telefon, productes qufmics i de neteja.
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f peses derivad es de l'explotació de les instal·lacions com poden ser:

\1 cc/rirurnó¡,<1ió, uniformitat, etc. 
"�-. ,.-. .,;t 

· 'f)Gespéses generals i benefici industrial 

A més, també caldra contemplar els següents costos: 

a) Amortització de les inversions d'implantació del Servei (equipaments i eines, entre
d'altres).

b) Amortització de les inversions d'obligada execució per part del ConcessionarL"

"Art. 29ter.- DESPESES PER COMPTE DE L'AJUNTAMENT 

Seran por compte de I' Ajuntament de Calafell les següents despeses corresponents al 
Servei: 

a) Les corresponents al personal que decideixi integrar a la Direcció Facultativa del
Servei.
b) Canon d' abocaments a llera pública i qualsevol altra tribut que meriti la concessió.
c) Les corresponents a inversions en obres o adquisició d'equips per millorar o ampliar
les instal·lacions del Servei. No obstant, la seva execució podra encomanar-se al
Concessionari qui podra finan�ar-ho previ acord amb l'Ajuntament sobre les
condicions d' aquest finan�ament."

Dese.- SUPLETORIETAT 
Per a tot alió no previst en la present addenda, les parts declaren l'aplicació i plena vigencia del 
Plec de condicions del Servei d'aigua, clavegueram i pluvials de Calafell aixf com del contracte de 
4 de febrer de 1997 que no sigui contradictori amb les adaptacions efectuades per la present 
addenda. Restant, per tant, sense efectes la modificació del contracte operada en virtut de 
l'acord del ple de l'Ajuntament de data 8 de maig de 2001, sent substitudes les clausules 
contractuals corresponents per alió disposat en la present addenda. 

Onze.- REALITZACIÓ I COBRAMENT DE REBUTS I GESTIÓ DE L'IVA 
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L'Ajuntament autoritza expressament a SOREA, en la seva qualitat de gestor del Serv1�¡,':,��r.il';/,\

¡! : ¡ .,, ' ' ,.' . ·\ 

retenir l'import de les tarifes, amb independencia de la seva configuració, com a contra�r�sfati§) :,)' 
\\ (_,. \ \3 r:1>'� 

deis seus Serveis, emetent els rebuts de subministrament d'aigua potable i clavegt¿eram;: 
·'>- -¡,; 

atribuint igualment a SOREA, donat que la titularitat de la tarifa recaura en ella, la geiíió i 
liquidació de l'lmpost sobre el Valor Afegit que hagi de repercutir-se sobre els clients del Servei, 
quedant SOREA obligada a complir amb exactitud i puntualitat tates les obligacions de 
declaració, liquidació i ingrés i les de naturalesa comptable i formal que aquest tribut comporta. 

Tanmateix, l'Ajuntament de Calafell s'obliga a realitzar tots els tramits que legalment siguin 
necessaris per a l'efectivitat de !'anterior. 

Dotze.- CONVENIS PER A LA COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS D'INTERES GENERAL 
SO REA aportara anualment la quantitat de 8.000€ a I' Ajuntament de Calafell en concepte de 
coJ.laboració en activitats d'interes general a l'empara d'allo previst a la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de regim fiscal de les entitats sense anim de lucre i deis incentius fiscals al mecenatge. 
Ambdues parts atorgaran anualment el corresponent conveni a tal efecte. 

Tretze.- JURISDICCIÓ 
Tots els litigis o causes que es poguessin derivar d'aquest conveni, es sotmetran als tribunals de 
lo Contenciós- Administratiu amb competencia al municipi de Calafell. 

Conformes ambdues parts amb els Pactes precedents, els ratifiquen i s'hi sotmeten, i com a 
prava de conformitat signen per duplicat el present document a un sol efecte, en el lloc i data al 
principi indicats. 

Jordi Sánchez i Solsona 
Alcalde-president 

Agued 
Sec 
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