
PROPOSTA DE L’ALCALDIA

El Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en sessió de 14 de març de
1989,  va  acordar  l’adjudicació  definitiva  del  servei  d’abastament  domiciliari
d’aigua a l’empresa SOREA, SA, per un període inicial de 30 anys, prorrogables
per períodes de 10 anys fins arribar a un màxim de 50 anys. El corresponent
contracte administratiu es va formalitzar el 5 d’abril de 1989.

Les instal·lacions i la xarxa d’abastament del Servei Municipal d’Aigües, com a
conseqüència de la grandària del territori i del repartiment dels diferents nuclis
habitats, conformen una infraestructura extensa i complicada (necessària per
donar servei als 14.000 habitants aproximadament), comptant amb quasi 200
km de canalitzacions, 24 dipòsits d’emmagatzematge (amb una capacitat de
10.000 m3) i 20 estacions de bombament. Aquesta configuració, l’extensió de
la xarxa d’abastament  domiciliari  d’aigua i  el  seu envelliment fan  necessari
estudiar  les  inversions  a realitzar  per tal  de procedir  a la renovació  de les
instal·lacions existents.

A tal efecte l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i l’empresa Sorea consideren
necessària la formalització i signatura d’un document que es configurarà com
una addenda al contracte subscrit en l’expedient de concessió del servei, i que
regularà els termes i les condicions en que es realitzarà la inversió necessària
per efectuar obres de renovació de la xarxa d’abastament domiciliari d’aigua
existent al municipi de Corbera de Llobregat.

Aquesta inversió es materialitzarà a partir de l’any 2015 i durant el període que
resta fins a la finalització de la durada inicial de la concessió vigent, que es fixa
en l’any 2019, i contempla una quantitat de 525.000 € dels quals:

- 30.000,00 €/anuals, a càrrec del pressupost municipal de l’Ajuntament,
que es destinaran a la realització i/o renovació d’infrastructures en alta.
Aquestes obres es licitaran i  contractaran de conformitat amb el RDL
3/2011, i la seva execució restarà condicionada a l’efectiva existència de
crèdit en l’exercici corresponent.

- 75.000,00 €/anuals, a imputar sobre les tarifes de subministrament del
servei, que es destinaran a la realització i/o renovació d’infraestructures
en baixa. Aquestes obres es realitzaran per Sorea de conformitat amb el
plec de clàusules que regula la concessió.

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal, previ dictamen de
la Comissió Assessora, l’adopció dels següents 

ACORDS

PRIMER.-  Aprovar  la  signatura  de  l’addenda  al  contracte  de  servei
d’abastament domiciliari d’aigua signat amb l’empresa SOREA, SA, el 5 d’abril
de 1989, de conformitat amb el document existent a l’expedient.



SEGON.  Facultar  la  Junta  de  Govern  Local  per  a  l’adopció  dels  acords
necessaris  per  a  l’execució  dels  compromisos  incorporats  a  l’addenda,  tret
d’aquells referits a competències de l’Alcaldia.

TERCER. Notificar aquests acords als interessats als efectes escaients.

No obstant això, el Ple municipal decidirà en definitiva.

Corbera de Llobregat, 8 de juliol de 2014

Rosa Boladeras i Serraviñals
L’alcaldessa


