
 

SESSIÓ  ORDINÀRIA   DE L’AJUNTAMENT   EN PLE DEL DIA 24 DE MAIG DE 2018

ASSISTENTS

ALCALDESSA-PRESIDENTA

MONTSERRAT CARRERAS GARCIA (CIU)

REGIDORS 

EN PEDRO RUIZ MONJE (CIU)

EN JULIO RAMON BERRIO (CIU) 

EN JAUME CASAÑAS CARBALLIDO (CIU)

NA LOLA DOMENECH BARTOMEU (CIU)

EN IVAN FACCIA I SERRANO (ERC)

EN ANTONIO MARTÍNEZ PASCUAL (ICV-E)

EN  XAVIER  SALVADO  USACH  (GUANYEM 

CUNIT)

EN MARTIN JULIO GRONDONA (GUANYEM 

CUNIT)

EN ANGEL GRAU RAMOS (GM Socialista)

EN  REYES  BARBERO  MONTENEGRO  (GM 

Socialista) 

MANUELA  ESTUDILLO  SÁNCHEZ  (GM 

Socialista)

EN JOSE PORTILLO ROVIRA (C’s)

NA ESTHER OTERO CASTRO (C’s)

NA SORAYA SERRANO CRUZ (C’S)

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA:

EN JOSE BARQUIER ROSILLO (PP)

NA JUDITH ALBERICH CANO (GM Socialista)

Cunit, 24 de maig de 2018

Essent les  18:01 hores i  en primera 

convocatòria, sota la presidència de  la 

Sra.  Alcaldessa  Na  MONTSERRAT 

CARRERAS  GARCIA  es  reuneix,  el 

Ple de l’Ajuntament, amb l’assistència 

dels Regidors que figuren al marge al 

efecte  de  celebrar  SESSIÓ 

ORDINÀRIA.

Actua  com  a  Secretari  el  Sr.  JORDI 

GASULLA SABATÉ,  que  dóna  fe  del 

acte, i presta la seva assistència.

Oberta  la  sessió  i  declarada  publica 

per  la  presidència,  es  procedeix  a 

conèixer  els  diversos  assumptes 

inclosos en l’ordre del dia, quina dació 

de  compte,  deliberació  i  acords 

adoptats s’expressen a continuació:

 



 

ORDRE DEL DIA

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA 

1.1.- APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE 
DATA 22/03/2018.
(EXP. 1503/2018)

2.- PART RESOLUTIVA

REGIDORIA D’HISENDA I RELACIONS INSTITUCIONALS

2.1.-  DONAR  COMPTE  AL  PLE,  SI  ESCAU,  DE  L’ESTAT  D’EXECUCIÓ 
PRESSUPOSTARI CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2018 
I DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST APROVAT PER LA CORPORACIÓ  PER AL 
PERÍODE 2015-2025. (EXP. 2331/2018)

2.2.-  APROVAR,  SI  ESCAU,  LA  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT  NÚM.  15/2018 
MODALITAT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT. (EXP.2659/2018)

2.3.-  APROVAR,  SI  ESCAU,  LA  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT  NÚM.  17/2018 
MODALITAT SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXES PER ANUL·LACIÓ. 

(EXP. 2820/2018)

2.4.- DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’INFORME DE MOROSITAT I PMP 
DEL PRIMER TRIMESTRE. (EXP. 700/ 2018)

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, VIA PÚBLICA I PLATGES

2.5.- APROVAR, SI ESCAU, LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE PEL SERVEI 
DE NETEJA, MANTENIMENT I JARDINERIA DE LES ZONES VERDES I NETEJA 
VIÀRIA DEL MUNICIPI DE CUNIT PER L’ANY 2017 PRESENTAT PER L’EMPRESA 
CESPA, SA (EXP.1360/2018) 

2.6.- APROVAR, SI ESCAU, LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE PEL SERVEI 
DE  RECOLLIDA I  ELIMINACIÓ  DE  RESIDUS  SÒLIDS  URBANS  I  NETEJA DE 
PLATGES PER L’ANY 2017 PRESENTAT PER L’EMPRESA CESPA, SA.
(EXP. 1359/2018)

2.7.-  ASSUMIR i  TRAMITAR,  SI  ESCAU,  LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE ADMINISTRATIU  DELS SERVEIS  DE  RECOLLIDA,  TRANSPORT A 
LES DIFERENTS PLANTES DE TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I 
DEL SERVEI DE CONDICIONAMENT, NETEJA I MANTENIMENT DE PLATGES, A 
FAVOR DE L’EMPRESA CESPA, S.A. (EXP.6849/2017)

 



 

2.8.-  ASSUMIR I  TRAMITAR,  SI  ESCAU,  LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE  ADMINISTRATIU  DELS  SERVEIS  DE  NETEJA,  MANTENIMENT  I 
JARDINERIA DE LES ZONES VERDES I NETEJA VIÀRIA A FAVOR DE L’EMPRESA 
CESPA, S.A. (EXP. 2537/2018)

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

2.9.-  APROVAR  INICIALMENT,  SI  ESCAU,  LES  BASES  ESPECÍFIQUES 
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE PLACES SOCIALS A LA LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL DE CUNIT PER AL CURS 2018-2019. (EXP. 435/2018)

2.10.-  APROVAR  INICIALMENT,  SI  ESCAU,  LES  BASES  ESPECÍFIQUES 
REGULADORES  DE  LA  CONCESSIÓ  DE  PLACES  SOCIALS  AL  CENTRE  DE 
FORMACIÓ  D’ADULTS  DOLORS  PAUL  DE  CUNIT  PER  AL  CURS  ESCOLAR 
2018/20019. (EXP. 438/2018)

2.11.- DONAR COMPTE, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ QUE ES 
VA SIGNAR EN DATA 3 DE MAIG DE 2018 AMB EL CONSORCI DE PROMOCIÓ 
TURÍSTICA DEL PENEDÈS. (EXP.  4619/2017)

 

3.  MOCIONS

3.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER EXIGIR LA 
UNIVERSALITZACIÓ  DELS  SERVEIS  SANITARIS  I  LA  LLUITA  CONTRA  LES 
LLISTES D’ESPERA. (EXP. 2891/2018)

3.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIU PER  LA LÍNIA D’ENLLAÇ 
ENTRE EL PENEDÈS MARÍTIM I TARRAGONA/ PORT AVENTRURA (R17). (EXP. 
2896/2018)

3.3.-  MOCIÓ PER DESENVOLUPAR UN PLA ESTRATÈGIC DE LA COSTA DEL 
PENEDÈS MARÍTIM. (EXP. 2897/2018)
  

PART DE CONTROL

DACIÓ  DE  COMPTE de  les  resolucions  emeses  per  l’Alcaldia  de  la 
corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament 
d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la 
resolució núm. 833 al 1720 corresponents a l’any 2018. (EXP. 2718/2018)

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per 
delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el 

 



 

que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de 
les entitats locals, en data de 13  de març de 2018 (ordinària), de 20 de 
març de 2018 (ordinària), de 27 de març de 2018 (ordinària), de 03 d’abril 
de 2018 (ordinària), de 10 d’abril de 2018 (ordinària), de 17 d’abril de 2018 
(ordinària),  de  24  d’abril  de  2018  (ordinària),  de  03  de  maig  de  2018 
(extraordinària) i de 08 de maig de 2018 (ordinària). (EXP. 2708/2018)
 

4. PROPOSTES URGENTS

5. PRECS I PREGUNTES

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

ORDRE DEL DIA

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA 

1.1.- APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 
DE DATA 22/03/2018.
(EXP. 1503/2018)

A continuació es procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 22 de març de 2018  
(EXP. 1503/2018), de les quals es prescindeix de la seva lectura per disposar-ne una còpia  
tots/es els/les regidors/es, essent aprovades per unanimitat dels/les senyors/es assistents.

Intervencions (les intervencions del membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde President de conformitat amb l’article 
94  del  Reglament  d’organització  dels  Ens  Locals  aprovat  pel  R.D. 
2568/1986 de 28 de novembre.)

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180524&punto=1
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2.- PART RESOLUTIVA

REGIDORIA D’HISENDA I RELACIONS INSTITUCIONALS

2.1.-  DONAR  COMPTE  AL  PLE,  SI  ESCAU,  DE  L’ESTAT  D’EXECUCIÓ 
PRESSUPOSTARI  CORRESPONENT  AL  PRIMER  TRIMESTRE  DE  L’EXERCICI 
2018 I  DEL SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST APROVAT PER LA CORPORACIÓ 
PER AL PERÍODE 2015-2025. (EXP. 2331/2018)

“ANTECEDENTS

Vist  que  es  intenció  d’aquesta  regidoria  portar  a  terme  un  adequat  control  
pressupostari i de gestió d’acord amb la planificació estratègica duta a terme per part  
de aquest equip de govern i plasmada en el Plans de Sanejament i d’Ajust aprovats.

Vist que l’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, regula les obligacions de subministra  
d’informació  previstes  a  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Vist que d’acord amb aquesta normativa els ens locals han d’elaborar estats d’execució  
trimestrals dels seus pressupostos.

Vist  que  el  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Publiques  va  obrir  l’aplicació  
informàtica mitjançant la qual s’han de rendir els estats d’execució esmentats a ‘abril  
de 2018, donant temps fins al 31 del mateix mes per a subministrar l’estat d’execució  
pressupostari corresponent al primer trimestre de l’exercici en curs.

Vist  l’informe de la  Intervenció Municipal que consta a l’expedient  electrònic núm.  
EXP. GE 2331/18

FONAMENTS JURÍDICS

– Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora de les  Hisendes  Locals  aprovat  per  Reial  
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

– Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
– Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol I del Títol  

VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
– L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura  

dels Pressupostos de les Entitats Locals.
– L’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual modifica l’Estructura dels  

Pressupostos de les Entitats Locals.
– La  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i  

Sostenibilitat Financera.

 



 

– Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de  
Desplegament  de  la  Llei  18/2001,  de  12  de  desembre,  d’Estabilitat  
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es PROCEDENT:

Donar  compte  al  Ple  de  l’Estat  d’Execució  Pressupostari  corresponent  al  primer  
trimestre de l’exercici 2018 i del seguiment del Pla d’ajust aprovat per la Corporació  
per  al  període 
2015-2025.”-------------------------------------------------------------------------

Intervencions (les intervencions del membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde President de conformitat amb l’article 
94  del  Reglament  d’organització  dels  Ens  Locals  aprovat  pel  R.D. 
2568/1986 de 28 de novembre.)

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180524&punto=2

QUEDEN ASSABENTATS

2.2.-  APROVAR,  SI  ESCAU,  LA  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT  NÚM.  15/2018 
MODALITAT  CRÈDIT  EXTRAORDINARI  I  SUPLEMENT  DE  CRÈDIT 
(EXP.2659/2018)

“ANTECEDENTS

ATÈS  que en data 16 de març de 2015 el Ple de la Corporació va aprovar la  
sol·licitud i el Pla d’Ajust a què es refereix l’acord de la CDGAE de 5 de febrer,  
per a formalitzar els préstecs que substituirien el mecanisme de retencions de  
la participació en tributs de l’Estat. Es va concertar un únic préstec en data 16  
de juny de 2015 per import de 14.866.341,86 euros.

ATÈS que en data 24 de juliol de 2015 el Ple de la Corporació va aprovar la  
sol·licitud i el Pla d’Ajust a què es refereix l’acord de la CDGAE de 5 de febrer,  
per  a  formalitzar  els  préstecs que finançarien el  pagament  de la  Sentència  
ferma del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Social, de data 26  
de setembre de 2013, número 6039/2013, dictada en el Recurs de Suplicació  

 

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180524&punto=2


 

58/2013 interposat a la sentència del Jutjat Social 1 de Tarragona, procediment  
Demandes núm. 413/2012, de data 20 de setembre de 2012, per un import  
aproximat de 400.000 euros.

ATÈS que  en  data  2  de  novembre  va  entrar  al  registre  d’entrada  de  
l’Ajuntament el comunicat de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica  
i Local sobre la resolució favorable al Pla d’ajust aprovat el 24 de juliol de 2015  
i a la concertació d’una operació de préstec de 381.333,70,-€.

ATÈS que per altra banda en data 10 d’agost de 2015 el Ple de la Corporació  
va aprovar la sol·licitud i el Pla d’Ajust conforme al RDL 17/2014 per sol·licitar al  
Fons d’ Ordenació-Prudència Financera 2016, el finançament de l’execució de  
sentències fermes al 2016 per un import de 3.606.228,91 euros. En  data 7 de 
març de 2016 va estar notificat a l’Ajuntament la resolució de 23 de febrer de  
2016 favorable al Pla d’ajust aprovat l’agost de 2015 i a la concertació d’una  
operació de préstec per  import  de  3.600.000,-€ d’acord amb les condicions  
sol·licitades.

ATÈS que una de les mesures en el cas d’aprovació d’aquest Pla d’ajust era  
les amortitzacions anticipades dels préstecs que en principi no compleixin el  
principi de prudència financera, sempre i quan la tresoreria ho permetés.

ATÈS que  la  intenció  d’aquesta  intervenció  és  realitzar  una  modificació  de  
suplement de crèdit, per tal d’amortitzar el màxim permès amb el romanent de  
tresoreria resultant del exercici de 2017, del qual una vegada incorporats els  
romanents  de  crèdits  que  han  estat  finançat  per  romanent  de  tresoreria,  
l’import que resta per a realitzar amortitzacions anticipades es de 5.396.222.89 
euros. 

VIST que l’Enginyera  Tècnica Municipal junt amb el Tècnic de Medi Ambient,  
han elaborat informe núm.2018-0173  de data 15  de maig de 2018 , relatiu a  
les quotes corresponents  a l’exercici  2018 per  l’adhesió de l’Ajuntament de  
Cunit a l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU),  
que va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament de data 27 de juliol de 2017, però  
que no es va preveure l’aportació dintre d’aquest exercici pressupostari, alhora  
de l’elaboració del pressupost.

ATÈS que  existeix  un  sobrant  a  l’aplicació  pressupostaria  0.1720.2279900  
(Altres treballs realitzats per altres empreses),i  es necessita crear una nova  
aplicació  pressupostaria  0.4411.4660000  (Aportació  Associació  de  Municipis  
per la Mobilitat i el Transport), per import de 2.074,51euros corresponents a la  
participació de l’exercici 2018.

Per tot això, es demana al departament d’intervenció que realitzi la modificació  
corresponent  per   traspassar  el  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  
generals  a l’aplicació pressupostaria 0.0110.9130000 (Amortització préstecs a 

 



 

llarg  termini),  i  per  altres  banda  la  creació  l’aplicació  pressupostaria  nova  
0.4411.4660000 (Aportació  Associació  de  Municipis  per  la  Mobilitat  i  el  
Transport).

FONAMENTS JURÍDICS:

Vist que l’article 177 de la RDL 2/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes  
Locals i la Base 7ena de les Bases d’execució del Pressupost de la Corporació  
per l’any 2015, que estableixen que, quan s’hagi de realitzar una despesa que  
no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en el Pressupost de la  
Corporació  crèdit  o  aquest  sigui  insuficient  o  no  ampliable,  el  President  
ordenarà la incoació d’expedient  de concessió de crèdit  extraordinari,  en el  
primer cas, o de suplement de crèdit en el segon.

Vist  que el mateix article 177 del  RDL 2/2004 de la Llei  Reguladora de les  
Hisendes Locals especifica que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit  
podran finançar-se, entre d’altres recursos, mitjançant baixa per anul·lació, així  
com el romanent líquid de tresoreria.

Vist l’informe de la TAG Economista que consta a l’expedient electrònic núm.  
Exp.GE-2659/18.

Vist  l’informe  d’Enginyera  Tècnica  Municipal  junt  amb  el  Tècnic  de  Medi  
Ambient que consta a l’expedient EXP. GE-2659/18.

Vistos  els  informes  de  la  intervenció  municipal  que  consten  a  l’expedient  
electrònic núm. Exp. GE-2659/18.

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa al Ple l’adopció  
dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar  la  modificació  de  crèdit  núm.  15/2018 modalitat  crèdit  
extraordinari  i   suplement  de  crèdit  finançat  amb  baixes  per  anul·lació  i  
romanent líquid de tresoreria

 



 

Segon.- Aprovar  el  pressupost  resumit  per  capítols  que  es  desprèn  de  la  
modificació del pressupost de l’Ajuntament.

Tercer.- Exposar al públic aquest acord, previ anunci en el BOP de Tarragona,  
per termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar  
l’expedient  i  presentar  reclamacions  davant  el  Ple.  La  modificació  es  
considerarà definitivament aprovada, sense necessitat de nou acord, si durant  
el citat període no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari el Ple  
disposa d’un mes per resoldre-les.”---------------------------------------------------------

Intervencions (les intervencions del membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde President de conformitat amb l’article 
94  del  Reglament  d’organització  dels  Ens  Locals  aprovat  pel  R.D. 
2568/1986 de 28 de novembre.)

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180524&punto=  3
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VOTACIÓ

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents.

Vots a favor:

Grup Municipal de CIU, senyors/es Montserrat Carreras Garcia, Pedro Ruiz Monje, 
Julio Ramon Berrio, Lola Domènech Bartomeu i Jaume Casañas Carballido.

Grup Municipal de GUANYEM CUNIT, senyors Xavier Salvadó Usach, Martin Julio 
Grondona.

Grup Municipal de ERC , senyor Ivan Faccia i Serrano. 

Grup Municipal de ICV ,senyor Antonio Martinez Pascual.

Abstenció:

Grup Municipal de C’s, senyors/es Esther Otero Castro, Soraya Serrano Cruz, José 
Portillo Rovira.

Grup  Municipal   Socialista  ,  senyors/es  Àngel  Grau  Ramos,   Reyes  Barbero 
Montenegro i Manuela Estudillo Sánchez.

2.3.-  APROVAR,  SI  ESCAU,  LA  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT  NÚM.  17/2018 
MODALITAT SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
(EXP.2820/2018)

  
“ANTECEDENTS

VIST l’informe de l’Arquitecte Tècnic de Cunit, de data 17 de maig actual que  
posa  de  manifest  la  necessitat  de  suplementar  algunes  aplicacions  
pressupostaries,  per  poder  assumir   diferents  despeses,  com  ara  la  nova  
posada en marxa de l’edifici del Cap antic per a l’Àrea de Serveis Socials, en el  
que es fa necessari l’augment de les aplicacions de manteniment de l’edifici, i  
consums que a continuació es detallen:

→0.2310.2120000 (Manteniment d’edificis)......................3.500,00 euros

→0.2310.2210000 (Energia elèctrica)...............................9.600,00 euros

 



 

→0.2310.2210100 (Aigua).................................................   150,00 euros

→0.2310.2270100 (Seguretat)..........................................    230,00 euros

Així  mateix,  també  és  necessari  augmentar  algunes  aplicacions  
pressupostaries  de  diferents  programes  ,  per  poder  assumir  despeses  no  
previstes  al  pressupost  com  ara  l’aplicació  0.1520.4650000 (Transferències 
Consell Comarcal (habitatge)) per un import de 6.600,00 euros o aplicacions  
que  amb  el  crèdit  pressupostat  inicialment  no  és  suficient  com  l’aplicació  
0.1530.2279900 (Altres treballs realitzats per altres empreses) per import de  
4120,00 euros i l’aplicació 0.1510.2279901 (Altres treballs realitzats per altres  
empreses) per import de 4.800,00 euros.

ATÈS que  es va preveure a l’aplicació pressupostària 0.3420.22102 (Gas) per  
un import de 114.00,00 euros i arrel de les millores efectuades en aquestes  
instal·lacions el consum de gas es preveu que no serà tant elevat, per tot això,  
s’estima que existeix un sobrant de uns 29.000,00 euros.

Per tot això, es demana al departament d’intervenció que realitzi la modificació  
corresponent per tal  d’adequar  les aplicacions pressupostaries a les seves  
necessitats. 

FONAMENTS JURÍDICS:

Vist que l’article 177 de la RDL 2/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes  
Locals i la Base 7ena de les Bases d’execució del Pressupost de la Corporació  
per l’any 2015, que estableixen que, quan s’hagi de realitzar una despesa que  
no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no existeixi en el Pressupost de la  
Corporació  crèdit  o  aquest  sigui  insuficient  o  no  ampliable,  el  President  
ordenarà la incoació d’expedient  de concessió de crèdit  extraordinari,  en el  
primer cas, o de suplement de crèdit en el segon
Vist  que el mateix article 177 del  RDL 2/2004 de la Llei  Reguladora de les  
Hisendes Locals especifica que els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit  
podran finançar-se, entre d’altres recursos, mitjançant baixa per anul·lació. 

Vist  l’informe  del  Arquitecte  Tècnic  de  l’Ajuntament  de  Cunit  que  consta  a  
l’expedient electrònic núm. Exp.GE-2820/18.

Vistos l’informe de la intervenció municipal que consta a l’expedient electrònic  
núm. Exp. GE-2820/18.

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa al Ple l’adopció  
dels següents

 



 

ACORDS:

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit núm. 17/2018 modalitat suplement de  
crèdit finançat amb baixes per anul·lació. 

BAIXES PER ANUL.LACIO
PROG. ECON. DESCRIPCIÓ IMPORT

3420 2210200 GAS 29.000,00
TOTAL 29.000,00

AUGMENT
    

2310 2120000 MANTENIMENT D'EDIFICIS 3.500,00
2310 2210100 AIGUA 150,00
2310 2210000 ENERGIA ELÈCTRICA 9.600,00
2310 2270100 SEGURETAT 230,00
1530 2279900 ALTRES TREBALLS REALIT. PER ALTRES EMPRESES 4.120,00
1520 4650000 TRANSFERÈNCIES CONSELL (HABITATGE) 6.600,00
1510 2279901 ALTRES TREBALLS REALIT. PER ALTRES EMPRESES 4.800,00

TOTAL 29.000,00

Segon.- Aprovar  el  pressupost  resumit  per  capítols  que  es  desprèn  de  la  
modificació del pressupost de l’Ajuntament.

Tercer.- Exposar al públic aquest acord, previ anunci en el BOP de Tarragona,  
per termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar  
l’expedient  i  presentar  reclamacions  davant  el  Ple.  La  modificació  es  
considerarà definitivament aprovada, sense necessitat de nou acord, si durant  
el citat període no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari el Ple  
disposa d’un mes per resoldre-les.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Intervencions (les intervencions del membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde President de conformitat amb l’article 
94  del  Reglament  d’organització  dels  Ens  Locals  aprovat  pel  R.D. 
2568/1986 de 28 de novembre.)

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180524&punto=4
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VOTACIÓ

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents.

Vots a favor:

Grup Municipal de CIU, senyors/es Montserrat Carreras Garcia, Pedro Ruiz Monje, 
Julio Ramon Berrio, Lola Domènech Bartomeu i Jaume Casañas Carballido.

Grup Municipal de GUANYEM CUNIT, senyors Xavier Salvadó Usach, Martin Julio 
Grondona.

Grup Municipal de ERC , senyor Ivan Faccia i Serrano. 

Grup Municipal de ICV ,senyor Antonio Martinez Pascual.

Abstenció:

Grup Municipal de C’s, senyors/es Esther Otero Castro, Soraya Serrano Cruz, José 
Portillo Rovira.

Grup  Municipal   Socialista  ,  senyors/es  Àngel  Grau  Ramos,   Reyes  Barbero 
Montenegro i Manuela Estudillo Sánchez.

2.4.- DONAR COMPTE AL PLE, SI ESCAU, DE L’INFORME DE MOROSITAT I PMP 
DEL PRIMER TRIMESTRE (EXP.700/2018)

“

1) Informe de Morositat 1t/2018 núm. 038/18

 PRIMER. El  que disposa el  següent  informe,  és d'aplicació  a  tots  els  pagaments  
efectuats  com  a  contraprestació  en  les  operacions  comercials  entre  empreses  i  
l'Administració  d'aquesta  Entitat  Local,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  la  Llei  
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, vigent des del 9 de març  
de 2018.

 
Així,  segons  estableix  l'article  198.4  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  
l’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la  
data d’aprovació de les certificacions d’obres o dels corresponents documents que  
acreditin  la  conformitat  amb el  disposat  en el  contracte  dels  bens entregats  o  els  
serveis prestats.
 
En cas de demora en el termini previst anteriorment, l'Administració ha d'abonar al  
contractista  els  interessos  de  demora  així  com  la  indemnització  pels  costos  de  
cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual  

 



 

s'estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions  comercials.
 
 SEGON. S'acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la  
Llei 15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada entitat local,  
que inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en què s'estigui  
incomplint el termini. 
 
En  aquest  informe  es  consideren  la  totalitat  dels  pagaments  realitzats  en  cada  
trimestre  natural,  i  la  totalitat  de  factures  o  documents  justificatius  pendents  de  
pagament al final del mateix.
 
TERCER. Sense  perjudici  de  la  seva  possible  presentació  i  debat  en  el  Ple  de  
l'Ajuntament, aquest informe s'haurà de trametre, en tot cas, als òrgans competents  
del Ministeri d'Economia i Hisenda.

LEGISLACIÓ APLICABLE
 
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per  
la  qual  s'estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les  operacions  
comercials.

-Ley  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  
transponen al ordenamiento jurídico espanyol las Directivas del Parlamento Europeo y  
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

 A la vista d'això, aquesta tresorera, juntament amb la intervenció, emet el següent,

 
INFORME
Es detalla a continuació una relació de les obligacions de l'entitat  local,  en la qual  
s'especifica el nombre i quantia de les obligacions pendents en què s'estigui incomplint  
el termini.
L'Informe trimestral contempla la següent informació:
 
a. Pagaments realitzats en el trimestre.

b. Interessos de demora pagats en el trimestre.

c. Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.

d. Factures no tramitades després de 3 mesos.
 
 a. 

Pagaments realitzats 
en el trimestre

Períod
e mig 
pag. 

(PMP) 
(dies)

Pagaments realitzats en el 
trimestre

Dintre període 
legal pagament

Fora període legal 
pagament

Núm. 
Pagam.

Import 
total

Núm. 
Pagam.

Import total

Bens corrents i Serveis 51 288 334.861,9
6

463 1.323.549,7
6

 



 

Inversions Reals 38 14 25.301,74 40 228.309,18

Altres Pagaments 
operacions comercials

16 7 2.236,16 0 0,00

Operacions pendents 
aplicar a Pressupost

0 0 0,00 0 0,00

Total 49 309 362.399,
86

422 1.551.858,
94

 

 b.

Interessos de 
demora

 Interessos de demora pagats en el 
període

Núm. Pagam. Import total
Bens corrents i 
Serveis 0   0 
Inversions Reals 0          0

Total 0 0 

 

c.

Factures o 
documents 
justificatius 
pendents de 

pagament al final 
del trimestre

Període 
mig del 
pendent 
de pag. 
(PMPP) 
(dies)

Pendents de pagament a final de 
trimestre

Dintre període legal 
pag. al final del 

trimestre

Fora períodeo legal 
pag. al final del 

trimestre

Núm. 
operacion

s

Import 
total

Núm. 
operacions

Import 
total

Bens corrents i 
Serveis

72 116 278.715,0
8

28 239.140,8
7

Inversions Reals
44 2 1.874,48 1 4.247,10

Altres pag.pendents 
operacions 
comercials

17 1 0,00 1 0,61

Operacions 
pendents aplicar a 
Pressupost

28 26 19.162,98 10 11.549,97

Total 69 145 299.753,
15 40 254.938,5

5

2) Informe PMP 1t/2018 núm. 039/18

Assumpte: “Periodo Medio de Pago”

 



 

La LLei Orgànica 2/2012, de 27 d’ abril, introdueix el concepte de “periodo medio de  
pago” com a expressió del temps de pagament o retràs en el pagament del deute  
comercial, de manera que totes les Administracions Públiques, en un nou exercici de  
transparència, hauran de fer públic el seu període mitjà de pagament que hauran de  
calcular d’acord amb una metodologia comuna.  

El  “periodo medio de pago” (PMP) ve definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de  
juliol,  com  un  indicador  econòmic  diferent  respecte  al  del  període  legal
de pagament establert  en el  text  refós de la  Llei  de Contractes del  Sector Públic,  
aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en la Llei 3/2004, de  
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les  
operacions comercials.  Aquest  nou indicador  mesura el  retràs en el  pagament  del  
deute comercial en termes econòmics.

El PMP corresponent al primer trimestre de l’exercici 2018 és el següent:

Any Tipus 
Període

Període Estat Data P.M.P.
R.O. 

Pagade
s

R.O. 
Pendent

s

Total 
Pagaments

Total Pendents

2018 Trimestral 01
vigen

t 31/03/2018 15,05 19,25 0,35 1.911.292,66 546.768,49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Intervencions (les intervencions del membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde President de conformitat amb l’article 
94  del  Reglament  d’organització  dels  Ens  Locals  aprovat  pel  R.D. 
2568/1986 de 28 de novembre.)

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180524&punto=5

QUEDEN ASSABENTATS

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, VIA PÚBLICA I PLATGES

2.5.-  APROVAR,  SI  ESCAU,  LA  REVISIÓ  DE  PREUS  DEL  CONTRACTE  PEL 
SERVEI DE NETEJA, MANTENIMENT I JARDINERIA DE LES ZONES VERDES I 
NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI  DE CUNIT  PER L’ANY 2017  PRESENTAT PER 
L’EMPRESA CESPA, SA (EXP.1360/2018)

 

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180524&punto=5


 

“  ANTECEDENTS

Primer.- El Ple Municipal en data 26 de febrer de 2004,  va aprovar l’adjudicació del  
contracte per a la prestació del servei de neteja manteniment i jardineria de les zones  
verdes i neteja viària del municipi a favor de l’empresa CESPA.

Segon.- El Ple en sessió de data 8 de juliol de març de 2004 va aprovar la modificació  
del  contracte  formalitzat  amb  l’empresa  CESPA,  de  conformitat  a  la  proposta  de  
millora d’inversions ofertada per l’empresa.

Tercer.- El Ple de la Corporació en sessió de data 24 de març de 2011va aprovar la  
modificació del contracte del servei de neteja manteniment i jardineria de les zones  
verdes i neteja viària del municipi

Quart.-   En  data  27  de  novembre  de  2012  es  va  aprovar  nova   modificació  del  
contracte.

Cinquè.- En data 26 de novembre de 2015 el Ple va aprovar la revisió de preus del  
contracte pel servei de neteja, manteniment i jardineria de les zones verdes i neteja  
viària del municipi de Cunit per l’empresa CESPA, SA.

Sisè.-  En  data  26  de  febrer  de  2018  l'empresa  CESPA  SA ha  presentat  escrit  
(2018-E-RE-321) sol·licitant revisió de preus del contracte de gestió de residus sòlids  
urbans i neteja de platges del municipi de Cunit.

Setè.- L’Inspector d’Obres i Serveis municipals ha emès informe núm. 2018-0087 de 9 
de març de 2018 que literalment transcrit diu:

“JORGE YACCI ORO, TÈCNIC DE L’ÀREA D’OBRES I SERVEIS DE L’Ajuntament de Cunit,  
en execució de les competències que m’han estat conferides, per decret de l’Alcaldia núm.  
2556-2011, de data 25 de novembre de 2011, com responsable del contracte, en relació a  
l’expedient  referent  a  la  revisió  de  preus  corresponents  a  l’any  2017  del  contracte  amb  
l’empresa CESPA, S.A. pels serveis de neteja viària i jardineria

INFORMA:

Atès el que estipula el contracte pel servei de neteja , manteniment i 
jardineria  de  les  zones  verdes  i  neteja  viària  ,en  la  clàusula  24ª  del  Plec  de  clàusules  
administratives.
El preu unitari aplicable variarà en un 85% del seu import, en la mateixa proporció en què ho  
faci l’Índex General Nacional del Sistema d’Índex de Preus de Consum, elaborat per l’Institut  
Nacional d’Estadística, del període de referència.
La revisió de preus es realitzarà mitjançant la següent formula:

P1’ = P1 x ( 1 + ( 0,85 x IPC ) )

On:

P1’: Preu revisat.

P1 : Preu pendent de revisió.

IPC : variació de l’índex de preus al consum des de la data d’adjudicació del contracte fins  

 



 

l’ultimà publicació prèvia a la data d’actualització. 

A l'annex 1 hi ha el càlcul del coeficient de revisió.

En  base  a  la  aplicació  del  coeficient  de  revisió,  l’import   total  a  pagar  per  l’any  2017,  
desglossats pels serveis contractes, son els següents:

 Servei Jardineria :                   376.432,16 €

 Servei Viària      :                     447.183,64 €

 Cost total anual servei :          1.010.168,23 €

 Amortització no revisable:     186.552,43€

L’import total del contracte per l’any 2017, serà de 1.010.168,23 €.

Les partides pressupostàries son la 1710 2279900 i la 1630 2270000.

Es valora favorablement l’aplicació de la revisió de preus per l’any 2017 del contracte amb  
CESPA SA. ,  pel servei de neteja , manteniment i jardineria de les zones verdes i neteja viària  
del municipi de Cunit.”------------------------------------------------------------------------------------------------

Vuitè.-  La Intervenció municipal ha emès la relació 247 de  documents comptables  
d’autorització i disposició de la despesa 

FONAMENTS JURÍDICS
 
Primer.- La clàusula 24a del Plec de Clàusules Administratives que regeix el contracte  
per a la prestació del servei de neteja manteniment i jardineria de les zones verdes i  
neteja viària del municipi

Aquesta hi determina l’aplicació de  l’Índex General Nacional del Sistema d’Índex de  
Preus  de  Consum,  elaborat  per  l’Institut  Nacional  d’Estadística,  del  període  de  
referència.
 
Segon.- Article 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova  
el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tercer.- Atès les competències que la D:A.Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011,  
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector  
Públic, atorga al Ple de la Corporació municipal en matèria contractual.

En virtut dels anteriors antecedents i fonaments jurídics, al Ple de la Corporació es  
proposa l'adopció dels següents

ACORDS
 
Primer.- Aprovar la revisió de preus del contracte pel servei de neteja, manteniment i  
jardineria de les zones verdes i neteja viària del municipi de Cunit per a l’any 2017  
presentat per l’empresa CESPA, SA.
 

 



 

Segon.- Autoritzar, disposar el preu del contracte en un import total per a l’anualitat  
2017 de 1.010.168,23 € (IVA inclòs) amb càrrec a les partides pressupostàries 1710  
2279900 i la 1630 2270000.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa CESPA, SA
 
Tercer.-  Comunicar  aquest  acord  a  l’Inspector  d’Obres  i  Serveis  municipal  i  al  
Departament d’Intervenció i Tresoreria municipal.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Intervencions (les intervencions del membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde President de conformitat amb l’article 
94  del  Reglament  d’organització  dels  Ens  Locals  aprovat  pel  R.D. 
2568/1986 de 28 de novembre.)

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180524&punto=6

VOTACIÓ

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents.

Vots a favor:

Grup Municipal de CIU, senyors/es Montserrat Carreras Garcia, Pedro Ruiz Monje, 
Julio Ramon Berrio, Lola Domènech Bartomeu i Jaume Casañas Carballido.

Grup Municipal de GUANYEM CUNIT, senyors Xavier Salvadó Usach, Martin Julio 
Grondona.

Grup Municipal de ERC , senyor Ivan Faccia i Serrano. 

Grup Municipal de ICV ,senyor Antonio Martinez Pascual.

Abstenció:

Grup Municipal de C’s, senyors/es Esther Otero Castro, Soraya Serrano Cruz, José 
Portillo Rovira.

Grup  Municipal   Socialista  ,  senyors/es  Àngel  Grau  Ramos,   Reyes  Barbero 
Montenegro i Manuela Estudillo Sánchez.

 

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180524&punto=6


 

2.6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, LA REVISIÓ DE PREUS DE CONTRACTE 
PEL  SERVEI  DE  RECOLLIDA  I  ELIMINACIÓ  DE  RESIDUS  SÒLIDS 
URBANS  I  NETEJA  DE  PLATGES  PER  L’ANY  2017  PRESENTAT  PER 
L’EMPRESA CESPA, SA. (EXP.1359/2018)

“ANTECEDENTS
 
Primer.-  El Ple Municipal en data 19 de juny de 2002 va declarar vàlida la licitació i  
adjudicà el contracte a l’empresa  CESPA SA, pel preu de 454.746,40 euros/any 2002  
i  779.565,26  euros/any  2003  (IVA  inclòs)  per  a  l’adjudicació  en  la  forma  de  
procediment obert per a la contractació dels serveis de recollida i eliminació de residus  
sòlids urbans i neteja de platges.

Segon.- La Junta de Govern Local en sessió de data 17 de març de 2005 va aprovar  
la modificació del contracte formalitzat amb l’empresa CESPA per a la prestació del  
servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans i neteja de platges del municipi  
de Cunit, amb l’objectiu d’adequar la prestació del servei a criteris de funcionament  
objectiu i que justifiquin l’interès general.

Tercer.- En data 13 de juliol de 2006, la Junta de Govern Local, va aprovar l’ampliació  
del contracte per a la gestió del servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans  
i neteja de platges amb l’empresa CESPA SA, per tal que l’empresa concessionària 
construís i financés una nau que actués com a planta de transferència de residus i  
com a magatzem municipal, d’acord amb la clàusula 7.3 del PCAP i el Pla financer  
proposat. Així mateix, en  funció de la clàusula 9.3 i 4.1e) el termini de vigència del  
contracte es va allargar fins el 31 de desembre de 2022.

Quart.- El Ple de la Corporació en sessió de data 24 de maig de 2007 va aprovar la  
modificació del  contracte per a la gestió  de recollida i  eliminació de residus sòlids  
urbans i neteja de platges signat en data 1 de juny de 2002 entre l’Ajuntament de  
Cunit i l’empresa CESPA, SA i modificat per la Junta de Govern Local de data 13 de  
juliol de 2006 per incorporar l’increment del “Projecte modificat del Centre de Serveis  
Mediambientals”, i va aprovar el Pla financer presentat per l’empresa.

Cinquè.- El Ple de la Corporació, en sessió de data 24 de març de 2011 va aprovar la  
modificació del contracte de recollida, eliminació de residus sòlids urbans i neteja de  
platges al municipi de Cunit, per un preu de dos milions tres-cents cinquanta-un mil  
cinc-cents cinquanta-set euros amb cinquanta-un cèntims (2.351.557,51 €) anuals (IVA 
inclòs), sent l’import corresponent a la recollida i eliminació dels residus sòlids urbans  
de  dos  milions  cinquanta-vuit  mil  vuit-cents  seixanta  euros  amb  divuit   cèntims  
(2.058.860,18 €) anuals (IVA inclòs) i l’import corresponent a la neteja de platges de  
dos-cents  noranta-dos  mil  sis-cents  noranta-set  euros  amb  trenta-tres  cèntims  
(292.697,33 €) anuals (IVA inclòs). 

 



 

Sisè.- En data 27 de setembre de 2012 va aprovar la modificació del contracte de  
gestió de residus sòlids urbans i neteja de platges del municipi de Cunit de conformitat  
amb el projecte redactat pels Serveis Tècnics municipals, resultant un cost tonal anual  
del servei de 1.304.873,53 €.

Setè.- En data 27 de juliol de 2017 el Ple de la corporació va aprovar la revisió de  
preus del contracte pel servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans i neteja  
de platges per a l’any 2016 presentat per l’empresa CESPA, SA

Vuitè.-  En  data  26  de  febrer  de  2018  l'empresa  CESPA  SA ha  presentat  escrit  
(2018-E-RE-320) sol·licitant revisió de preus del contracte de gestió de residus sòlids  
urbans i neteja de platges del municipi de Cunit.

Novè.- L’Inspector d’Obres i Serveis municipals ha emès informe núm. 2018-0155 en 
data 11 de maig de 2018, el qual es transcriu a continuació:

“INFORMA:

Atès  el  que  estipula  el  contracte  dels  serveis  de  recollida  de  residus  i  neteja  de  
platges, en el punt 8.7 del Plec de clàusules administratives, anualment es realitzarà la  
revisió de preus en base a la fórmula polinòmica següent:

Kt= A* (Ht / H0 )+ B* (Gt/ G0)+C* (IPCt/ IPC0 )+ D

Coeficients per la revisió de preus:

A     0.493736
B     0.130968
C     0.185036
D     0.190260

Kt  : Coeficient de revisió a aplicar.
Ht  : Index de la mà d’obra en el moment de la revisió.
H0 : Index de la mà d’obra en el moment de la licitació.
Gt  : Preu del Gas-oil A en el moment de la revisió.
G0 : Preu del Gas-oil A en el moment de la licitació.
IPCt : Índex oficial de preus al consum en el moment de la revisió
IPC0 : Índex oficial de preus al consum en el moment de la licitació.

Per al càlcul del coeficient de revisió s'han considerat:

 L'índex de mà d'obra inicial corresponent al mes de novembre (mes en què es  
va   signar  la  modificació  del  contracte  de  recollida  de  residus,  transport  i  
manteniment de platja), es considera 100 i l'índex de mà d'obra de revisió es  
considera en funció de les variacions que fixi el Conveni Col·lectiu d’Empresa,  
amb la limitació màxima de l’increment promig dels Convenis Col·lectius del  
sector, 
que  publica  la  Subdirecció  General  d’Estadística  del  Ministeri  de  Treball  i  
seguretat Social.(s’adjunta còpia).

 



 

 Els  preus  de  carburants  i  combustibles  són  els  publicats  pel  Ministeri  
d'Indústria, energia i turisme, corresponents als mesos de novembre de 2012 i  
desembre 2016 respectivament (s'adjunta còpia).

 Els índexs de l'IPC es van obtenir  de l'INE (Institut  Nacional  d'Estadística),  
actualització de rendes per anualitats completes amb l'IPC (LAU). (s'adjunta  
còpia).

A l'annex 1 hi ha el càlcul del coeficient de revisió.

En base a la aplicació del coeficient de revisió, l’import  total a pagar per l’any 2017,  
desglossats pels serveis contractes, son els següents:

 Recollida de residus :          1.046.956,97 €

 Servei de platges      :            86.007,65 €

 Transport de residus :          220.347,66 €

 Amortització no revisable:    200.434,85€

L’import total del contracte per l’any 2017, serà de 1.553.747,13 €.

Les  partides  pressupostàries  son  la  1621  2270000 ,  la  1622  2270000 i  la  1722 
2270000.

Es valora favorablement l’aplicació de la revisió de preus per l’any 2017 del contracte  
amb CESPA SA.  ,  pel  servei  de recollida i  transport  de residus i  manteniment  de  
platges.”--------------

Vuitè.-  La Intervenció municipal ha emès la relació 245 de  documents comptables  
d’autorització i disposició de la despesa 

FONAMENTS JURÍDICS

Primer.- Clàusula 8.7 del Plec de Clàusules Administratives que regeix el contracte  
per a la prestació del servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans i neteja  
de platges, la qual estableix el següent:

“8.7.- Revisió de preus
a) Els preus ofertats hauran de determinar el cost del servei per l’any 2002 i 2003. A partir  
d’aquest primer any, l’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que es procedeixi a la revisió del  
preu d’adjudicació.
b) Els preus seran revisats anualment en més o en menys, d’acord amb les variacions oficials  
que puguin afectar als elements que conformen la fórmula polinòmica.
c) Mentre no apareixin els índexs definitius, l’empresa adjudicatària, podrà sol·licitar una revisió  
a compte dels preus del contracte, que es regularitzarà com a definitiva un cop siguin coneguts  
tots els índexs oficials de l’any.
d) En successives revisions es procedirà tal i com es descriu en els apartats anteriors d’aquest  
article.”

Segon.- Article 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova  

 



 

el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Tercer.- Atès les competències que la D:A.Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector  
Públic, atorga al Ple de la Corporació municipal en matèria contractual. 

En virtut dels anteriors antecedents i fonaments jurídics, al Ple de la Corporació es  
proposa l'adopció dels següents
 

ACORDS
 

Primer.- Aprovar la revisió de preus del contracte pel servei de recollida i eliminació de  
residus sòlids urbans i  neteja de platges per a l’any 2017 presentat per l’empresa  
CESPA, SA.
 
Segon.- Autoritzar i disposar del preu del contracte en un import total per a l’anualitat  
2017 d’1.553.747,13 € (IVA inclòs) amb càrrec a les partides pressupostàries 1621  
2270000, 1622 2270000 i la 1722 2270000.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa CESPA, SA.
 
Quart.-  Comunicar aquest acord al Sr. Jorge Yacci Oro, Tècnic de l’Àrea d’Obres i  
Serveis de l’Ajuntament de Cunit i al Departament d’Intervenció i Tresoreria municipal.”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervencions (les intervencions del membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde President de conformitat amb l’article 
94  del  Reglament  d’organització  dels  Ens  Locals  aprovat  pel  R.D. 
2568/1986 de 28 de novembre.)

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180524&punto=  7

  

VOTACIÓ

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents.

Vots a favor:

Grup Municipal de CIU, senyors/es Montserrat Carreras Garcia, Pedro Ruiz Monje, 
Julio Ramon Berrio, Lola Domènech Bartomeu i Jaume Casañas Carballido.

 

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180524&punto=1


 

Grup Municipal de GUANYEM CUNIT, senyors Xavier Salvadó Usach, Martin Julio 
Grondona.

Grup Municipal de ERC , senyor Ivan Faccia i Serrano. 

Grup Municipal de ICV ,senyor Antonio Martinez Pascual.

Abstenció:

Grup Municipal de C’s, senyors/es Esther Otero Castro, Soraya Serrano Cruz, José 
Portillo Rovira.

Grup  Municipal   Socialista  ,  senyors/es  Àngel  Grau  Ramos,   Reyes  Barbero 
Montenegro i Manuela Estudillo Sánchez.

2.7.-  ASSUMIR  I  TRAMITAR,  SI  ESCAU,  LA  PROPOSTA  DE 
MODIFICACIÓ  DEL  CONTRACTE  ADMINISTRATIU  DELS  SERVEIS  DE 
RECOLLIDA,  TRANSPORT  A  LES  DIFERENTS  PLANTES  DE 
TRACTAMENT  DE  RESIDUS  SÒLIDS  URBANS  I  DEL  SERVEI 
D’ACONDICIONAMENT,  NETEJA  I  MANTENIMENT  DE  PLATGES,  A 
FAVOR DE L’EMPRESA CESPA, SA (EXP. 6849/2017)

“  ANTECEDENTS

Primer.- El Ple Municipal en data 19 de juny de 2002 va declarar vàlida la licitació i  
adjudicà el contracte a l’empresa  CESPA SA, pel preu de 454.746,40 euros/any 2002  
i  779.565,26  euros/any  2003  (IVA  inclòs)  per  a  l’adjudicació  en  la  forma  de  
procediment obert per a la contractació dels serveis de recollida i eliminació de residus  
sòlids urbans i neteja de platges.

Segon.- La Junta de Govern Local en sessió de data 17 de març de 2005 va aprovar  
la modificació del contracte formalitzat amb l’empresa CESPA per a la prestació del  
servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans i neteja de platges del municipi  
de Cunit, amb l’objectiu d’adequar la prestació del servei a criteris de funcionament  
objectiu i que justifiquin l’interès general.

Tercer.- En data 13 de juliol de 2006, la Junta de Govern Local, va aprovar l’ampliació  
del contracte per a la gestió del servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans  
i neteja de platges amb l’empresa CESPA SA, per tal que l’empresa concessionària  
construeixi  i  financi  una  nau  als  efectes  de  que  pugui  actuar  com  a  planta  de  
transferència de residus i com a magatzem municipal, d’acord amb la clàusula 7.3 del  
PCAP i el Pla financer proposat. Així mateix, en funció de la clàusula 9.3 i 4.1e) el  

 



 

termini de vigència del contracte s’allarga fins el 31 de desembre de 2022.

Quart.- El Ple de la Corporació en sessió de data 24 de maig de 2007 va aprovar la  
modificació del  contracte per a la gestió  de recollida i  eliminació de residus sòlids  
urbans i neteja de platges signat en data 1 de juny de 2002 entre l’Ajuntament de  
Cunit i l’empresa CESPA, SA i modificat per la Junta de Govern Local de data 13 de  
juliol de 2006 per incorporar l’increment del “Projecte modificat del Centre de Serveis  
Mediambientals”, i va aprovar el Pla financer presentat per l’empresa.

Cinquè.- El Ple de la Corporació, en sessió de data 24 de març de 2011 va aprovar la  
modificació del contracte de recollida, eliminació de residus sòlids urbans i neteja de  
platges al municipi de Cunit, per un preu de dos milions tres-cents cinquanta-un mil  
cinc-cents cinquanta-set euros amb cinquanta-un cèntims (2.351.557,51 €) anuals (IVA 
inclòs), sent l’import corresponent a la recollida i eliminació dels residus sòlids urbans  
de  dos  milions  cinquanta-vuit  mil  vuit-cents  seixanta  euros  amb  divuit   cèntims  
(2.058.860,18 €) anuals (IVA inclòs) i l’import corresponent a la neteja de platges de  
dos-cents  noranta-dos  mil  sis-cents  noranta-set  euros  amb  trenta-tres  cèntims  
(292.697,33 €) anuals (IVA inclòs). 

Sisè.-  El Ple de la Corporació, en sessió de data  22 de novembre de 2012 va acordar  
la modificació del contracte de gestió de residus sòlids urbans i neteja de les platges  
del  municipi  de Cunit  de  conformitat  amb el  projecte redactat  pels  serveis  tècnics  
municipals  en el sentit de procedir a la reducció i  reordenació del servei de recollida  
de residus sòlids urbans, el seu transport a les diferents plantes de tractament i  la  
eliminació de la fracció resta, i del servei de condicionament, neteja i manteniment de  
les platges del municipi de Cunit 

Setè.- Mitjançant provisió de l’Alcaldia de 8 de maig de 2018 es va dictar el següent:

“Amb l’objectiu d’adaptar el servei de recollida i transport, a les diferents plantes de  
tractament, dels residus sòlids urbans, així com el servei de condicionament, neteja 
i  manteniment de platges,  a  les necessitats reals del  municipi,  es pretén dur a  
terme una modificació de serveis. 

La modificació es realitzarà d’acord amb les necessitats detectades en els darrers  
anys al municipi de Cunit, un cop analitzades i consensuades pels tècnics municipals,  
així  es  preveu  una  nova  modificació  que  pretén  mantenir  la  línea de  treball de 
l’Ajuntament per apropar-se als objectius de sostenibilitat i mediambient establerts al  
PRECAT 2020. 

Vist els anteriors antecedents,

DISPOSO

 



 

Primer.- Que a l’ampara del que disposa l’art.102 del Reglament General de la Llei de  
Contractes  de  les  Administracions  Públiques,  es  redacti  pels  Serveis  Tècnics  
municipals la proposta de modificació del servei de recollida i eliminació de residus  
sòlids urbans i neteja de platges incloent els documents que justifiquin, descriguin i  
valorin la mateixa.

Segon.- NOTIFICAR la present resolució al Departament de Serveis Tècnics de la  
Corporació municipal “

Vuitè.- Que per part dels serveis tècnics municipals i, concretament, el responsable del  
contracte s’ha elaborat el projecte de modificació del contracte administratiu del servei  
de recollida, transport a les diferents plantes de tractament de residus sòlids urbans i  
del servei de  condicionament, neteja i manteniment de platges a favor de CESPA.S.A  
amb l’objectiu de reordenar i reorganitzar els serveis per adaptar-los a les necessitats  
reals actuals per dotar-los de major eficàcia i eficiència després de la forta reducció del  
contracte operada l’any 2012.

Vist l’informe emès per part del responsable del contracte Sr. Jorge Yaccy  que copiat  
a la lletra diu:

                                                                             Informe núm. : 156 /2018

“INFORME  PROJECTE  DE  LA  MODIFICACIÓ  DEL  CONTRACTE  ADMINISTRATIU  
FORMALITZAT EN DATA 1 DE JULIOL DE 2002 PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE  
RECOLLIDA, TRANSPORT A LES DIFERENTS PLANTES DE TRACTAMENT DE RESIDUS  
SÒLIDS URBANS I DEL SERVEI DE CONDICIONAMENT, NETEJA I MANTENIMENT DE  
PLATGES, A FAVOR DE L’EMPRESA CESPA, S.A.

En  Jorge Yacci Oro,  com a tècnic  d’obres  i  serveis de l’Ajuntament de Cunit,  en relació  al  
contracte administratiu dels serveis de recollida, transport a les diferents plantes de tractament  
de residus sòlids urbans i tractament de la fracció resta i del servei de condicionament, neteja, i  
manteniment  de  platges,  a  favor  de  l’empresa  CESPA,  S.A.  i  la  necessitat  d’efectuar  una  
modificació tècnica del mateix,

INFORMA,

L’empresa CESPA,S.A. ve desenvolupant el servei de recollida de residus sòlids urbans, el seu  
transport a les diferents plantes de tractament i la eliminació de la fracció resta des del dia 1 de  
juliol de 2002 (data de formalització del contracte), mentre que el servei de condicionament,  
neteja i manteniment de les platges del municipi de Cunit ho ve efectuant des del dia 12 de  
febrer de 2004 (data de formalització del contracte).

Posteriorment,  ambdós  contractes  s’han  vist  modificats  en  diverses  ocasions.  La  darrera  
modificació, segons acord de Ple, es de 22 de novembre de 2012.

En aquesta modificació (novembre 2012), en el contracte per la prestació de servei de recollida  
de residus sòlids urbans, el seu transport a les diferents plantes de tractament i la eliminació de  
la fracció resta i del servei de condicionament, neteja i manteniment de les platges del municipi  
de Cunit, es va establir un cost de 1.520.382,00 €, sent l’import corresponent a la recollida i  

 



 

transport de residus sòlids urbans de 1.239.472,63 € (IVA inclòs) i l’import corresponent a la  
neteja  de  platges  de  84.118,79  €  (IVA inclòs),  i  amb  una  quota  lineal  d’amortització  de  
196.790,58 €.

Aquesta modificació  va consistir  en una reorganització  dels  serveis  per tal  de dotar-los de  
major eficiència, amb l’objectiu de reduir el cost sense afectar a la qualitat de la prestació.

Dins de la reorganització dels serveis es va incloure un servei de recollida porta a porta al Casc  
Antic per un import total de 106.536,94 € (IVA inclòs), servei que portava associades unes  
inversions per import de 121.830,00 €, dels quals 24.741,81 € es va invertir en la compra de  
contenidors. Tot i això, aquest servei no s’ha arribat a posar en funcionament mai i, per tant, no  
s’està realitzant.

En contraprestació, des de la formalització del contracte, aquest servei es compensa realitzant  
altres serveis, de manera que, tot i no realitzar-se el porta a porta al Casc Antic, el cost total del  
servei es consumeix incrementant hores en altres serveis i/o realitzant serveis que no estaven  
contractats.

D'altra banda l'import de les inversions que no es van realitzar del porta a porta es va utilitzar  
en altres serveis com ara els reforços a la platja.

Amb l’objectiu d’adaptar el servei de recollida i transport, a les diferents plantes de tractament,  

dels residus sòlids urbans, així com el servei de condicionament, neteja i  manteniment de  

platges,  a  les  necessitats  reals  del  municipi,  es  pretén  dur  a  terme una  modificació  dels 

serveis que es venen prestant per raons d’interès públic .

Amb aquesta modificació, es pretén reorganitzar els serveis per:

- Modificació de serveis actuals per adaptar-los a les necessitats reals per 
dotar-los de major eficàcia i eficiència..

- Increment del servei de recollida d'incontrolats

- Eliminar serveis que no s’estan executant actualment.

- Suprimir inversions que no es portaran a terme.

Aquesta modificació es realitzarà d’acord les necessitats detectades en els darrers anys al  

municipi de CUNIT, un cop analitzades i consensuades pels tècnics municipals i després de 

la forta reducció del contracte operada per motius estrictament econòmics en la modificació  

aprovada el 2012.

Així, aquesta nova modificació mantindrà la línia de treball de l’Ajuntamanet per apropar-se  

als objectius de Sostenibilitat I Mediambient establerts al PRECAT 2020.

Es formula la proposta de procedir a la reordenació del servei de recollida de residus sòlids  
urbans, el seu transport a les diferents plantes de tractament, i del servei de condicionament,  
neteja i manteniment de les platges, del municipi de Cunit que està prestant l’empresa CESPA  

 



 

en els termes econòmics següents:

Despesa associada al contracte del servei de recollida de residus sòlids urbans, el seu 
transport a les diferents plantes de tractament i al servei de condicionament,

neteja i manteniment de les platges.

RSU (recollida i transport) (iva inclos) 1.238.621,48
Platges (iva inclos) 143.087,71
inversió 2012 i 2014(iva inclos) 39.580,44
Amortització estimada (quota lineal) (iva inclos) 200.434,87
Total contracte RSU + Platges + Amortització 1.621.724,50

Es fa constar que dins de l’import definit per RSU (1.238.621,48 €) s’inclouen els conceptes  

següents: els serveis comuns i la gestió del parc mediambiental pel que fa al municipi de  

Cunit, excloent el conveni amb EcoBP o d’altres.

El cost del transport a les diferentes plantes será:

TRANSPORT DE RESIDUS TOTAL MOD.2018

Servei de transport - Rebuig 52.260,37
Servei de transport – Orgànica 14.724,73
Servei de transport Parc Mediambiental i Deixalleria 71.595,99
Servei de transport - Selectiva 27.929,39
Servei porta a porta  
Cost directe de prestació del servei 166.510,48
Despeses Generals 7% 11.655,73
Benefici Industrial 7% 11.655,73
Cost del servei abans de campanya i I.V.A. 189.821,94
Campanyes i control de qualitat 1% 1.898,22
I.V.A. 10% 19.172,02
COST TOTAL ANUAL 210.892,18

La diferència de costos entre el modificat del 2012 respecte a l'actual és de 67.982,74€ anuals  
(SEIXANTA I SET MIL NOU CENTS VUITANTA I DOS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS  
D’EURO).(Annex Comparatiu)

Per la qual cosa, es lliura el present informe al departament de Secretaria per la tramitació del  
corresponent expedient.

Cunit, a data de la signatura electrònica

 



 

Jorge Yacci Oro “

Vist l’informe jurídic  del Secretari de l’Ajuntament que en la seva part suficient diu:

“Segon.- Exercici del “ius variandi” per la Corporació municipal en el marc de la  
modificació del contracte de gestió del servei públic consistent en la   gestió dels 
residus sòlids urbans i neteja de platjes   segos projecte confeccionat pels serveis 
tècnics municipals

a) normativa aplicable

Amb els antecedents ja degudament explicitats, malgrat que aquest contracte es va  
adjudicar el 19 de juny de 2002, a l’empara de la legislació de contractes de 2000 (Text  
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP), la doctrina  
de  la  Comissió  Jurídica  Assessora  s’ha  posicionat  en  el  sentit  de  desvincular  el  
procediment d’adjudicació d’un contracte del procediment de modificació i resolució, la  
qual  cosa  comporta  que,  a  fi  d’aplicar  una  normativa  o  una  altra  pel  que  fa  al  
procediment,  es  tingui  en  compte  la  vigent  en  la  data  d’inici  del  procediment  de  
modificació  contractual.  Així  s’ha  exposat  en  diversos  dictàmens  de  la  Comissió  
Jurídica Assessora  núms. 302/02, 482/04, 308/08, 292/09 i 397/10. Pel que fa als  
aspectes substancials, és d’aplicació la legislació vigent en el moment de l’adjudicació.

En el present supòsit, com que la data d’inici del procediment se situa en la provisió de  
l’alcaldia  de  data  8 de  maig  de  2018,  és  d’aplicació  pel  que  fa  als  aspectes 
procedimentals de la modificació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del  
sector públic, en endavant (LCSP).

En  quan  a  la  normativa  aplicable  i  pel  que  fa  als  aspectes  substantius  de  la  
modificació contractual, la Llei 9/2107, de 8 de novembre (LCSP) en la seva disposició  
transitòria primera preveu en el seu apartat segon: 

“2. los contrato administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la  
presente Ley, se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluída  
su modificación, duración y régimen de prorrogas por la normativa anterior “.

Per tant i tenint en compte la data d’adjudicació del present contracte ( 19 de juny de 
2002 ) i que la modificació contractual ja s’engloba expressament com a novetat del  
text legal dins dels efectes del contracte la normativa objecte d’aplicació als aspectes  
substantius de la modificació serà la següents :

- Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat  
pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny

- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques  
aprovat pel Reial Decret 1098/2001.

 



 

- Llei  7/85,  de  2  d’abril,  de  Bases  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  
Públiques.

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aorova el Text Refós  
de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.

- Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i  
de Règim Local de Catalunya.

- Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis  
dels ens locals de Catalunya.

- Normativa privada en matèria de contractació.

b) ius variandi

Prèviament a l’anàlisi de l’exercici dels ius variandi per part de l’Administració municipal cal  
manifestar que la recollida, el transport i el tractament dels residus constitueix un dels serveis  
bàsics i obligatoris dels ens locals com bé es desprèn de l’art.,26 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de  
Bases de Règim Local i de l’art.12.5 de la Llei 22/2011, de 18 de juliol, reguladora dels residus i  
del sol contaminat, i per tant s’ha de garantir per part de la Corporació municipal la prestació de  
l’esmentat servei.

La immutabilitat dels contractes constitueix un dels principis generals en matèria de  
contractació privada, ja que segons el Dret Civil els contractes han de complir-se amb  
subjecció a allò estipulat.

L’esmentat  principi  general  regeix  també  en  el  dret  administratiu  en  matèria  
contractual, així les declaracions contingudes en els diferents plecs de cláusules un  
cop aprovats els mateixos es converteixen en llei del contracte amb força vinculant per  
a cadascuna de les parts ( entre d’altres STS de 29 d’octubre de 1993 o 26 de març  
de 1996 ).

Ara bé, tenint en compte la finalitat i  causa dels diferents contractes administratius  
( satisfacció de l’interès públic ),  l’Administració i  dins de l’àmbit  de la contractació  
administrativa  gaudeix  d’una  sèrie  de  facultats,  i  una  d’aquestes  facultats  és  la  
potestat  de  modificació  dels  contractes  Administratius  un  cop  perfeccionats  els  
mateixos.

Així amb caràcter general i per qualsevol contracte administratiu establia l’art.101.1 del  
TRLCAP :

"Una vez perfeccionado el  contrato el  órgano de contratación sólo podrá introducir  
modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo integran, siempre  
que  sean  debidas  a  necesidades  nuevas  o  causas  imprevistas,  justificándolo  
debidamente en el expediente".

 



 

I amb caràcter específic i pel que fa al contracte de gestió de serveis públics establia  
l’art.163.1 del TRLCAP :

“ la Administración podrá modificar por razones de interés público, las características  
del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonados por los usuarios “.

Aquesta és una circumstància que té, sens dubte, una transcendència evident atès  
que la nova legislació de contractes del sector públic, és, en termes generals, més  
restrictiva. 

En tant en quan s’aplica a l’expedient d’anàlisi el Text refós de la Llei de Contractes de  
l’any 2000 en relació al dret substantiu (TRLCAP), es podrà utilitzar la prerrogativa de  
modificació  de  contractes  per  part  de  l’Administració  sempre  que  concorrin  les  
raons d’interès públic i els pressupòsits de fet de necessitats noves/o causes  
imprevistes que la legitimen.

Per tant i de conformitat amb el que disposen els esmentats preceptes l’Administració  
únicament  podrà  introduir  modificacions  en  un  contracte  administratiu  un  cop  
perfeccionat per raons d’interès públic, i com bé manifesta el Consell d’Estat, l’interès  
públic  ha de ser  clar,  patent  i  indubitat  ("la  modificación contractual  debe hallarse  
respaldada o legitimada por un interés público claro, patente e indubitado"-dictamen  
42.179, de 17 de mayo de 1979- )

El propi Tribunal Suprem ha manifestat que l’exercici del ius variandi ha d’exercir-se en  
benefici de l’interès públic i no per interès particular del concessionari, en concret en  
sentència de data 29 de juny de 1986 :

"debe ejercerse atendiendo al interés público que demanda la prestación del servicio y  
que constituye su causa y finalidad, no estando autorizada la Administración a ejercer  
el  ius  variandi  en  aras  de  un  interés  particular  como  es  el  económico  del  
concesionario,  en detrimento  del  propio  servicio  o  de  los  derechos  de  los  demás  
interesados en su prestación" (Sentencia de 29 de junio de 1986, RJ Aranzadi 6779) “ 

En l’expedient objecte d’anàlisi, i en concret en el projecte redactat pels serveis tècnics  
municipals  i  que  fonamenta  l’exercici  del  ius  variandi  per  part  de  la  Corporació  
municipal es manifesta i dins de la motivació de la modificació del contracte que l’Ajuntament  
de Cunit pretén la reordenació dels serveis existents a fi i efecte d’adaptar-los a les necessitats  
reals tenint en compte la forta reducció del contracte que es va operar l’any 2012 per motius  
econòmics i que a data d’avui es troben pràcticament superats, però tanmateix és necessari  
mantenir la prestació d’un servei essencial com és aquest, servei que fineix per altra banda  
amb la contractista CESPA l’any 2022.

Tant  del  projecte  que  fonamenta  la  modificació  del  contracte  com de  l’informe  tècnic  que  
queden incorporats a l’expedient queden justificats  els objectius de la modificació que  és el  
d’adaptar el servei de recollida i transport a les diferents plantes de tractament dels residus  
sòlids urbans, així com el servei de condicionament, neteja i manteniment de platges,  a les 
necessitats reals del municipi  despeses que es deriven de la prestació del servei amb les  
condicions  que  es  deriven  del  vigent  contracte  i  la  necessitat  de  procedir  a  la  revisió  del  
contracte adequant aquest a les possibilitats economico-financeres de la Corporació municipal,  

 



 

si bé garantint alhora una prestació eficient i eficaç del servei i més si es té en compte que es  
tracta d’un dels serveis obligatoris i bàsics de qualsevol Corporació municipal i la incidència del  
mateix envers la salud i salubritat pública.

Del manifestat es desprèn com a causes que justificarien la modificació del contracte per raons  
d’interès públic les següents:

- garantir la continuïtat de la prestació del servei en tractar-se un servei Basic i obligatori  
dels ens locals.

- Reordenació i adequació a les necessitats reals del municipi dels serveis existents de  
recollida de residus i neteja de platges que es venien prestant fins a la data per CESPA  

- Major eficiència i eficàcia en la prestació dels serveis contractats amb un major control  
tant de la despesa com de la prestació dels mateixos.

Els articles 59.1 i 101.1 del TRLCAP de l’any 2000 (dret substantiu aplicable al cas)  
atorguen  a  les  administracions  públiques  la  potestat  de  modificar  els  contractes,  
sempre que concorrin raons d’interès públic basades en l’existència de necessitats  
noves i/o de causes imprevistes degudament justificades en l’expedient. La mateixa  
potestat  està reconeguda en l’article  248 del  Decret  179/1995,  de 13 de juny que  
aprova  el  Reglament  d’Obres,  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya  
(ROAS). En el cas de modificació del contracte, l’Administració està obligada a restituir  
l’equació financera si,  com a conseqüència de l’alteració produïda,  es produeix  un  
desequilibri en les condicions econòmiques del contracte (article 146.2 del TRLCE, en  
relació amb el contracte d’obres i article 164.2, en relació amb el contracte de gestió  
de  serveis).  S’estableix,  doncs,  una  interrelació  entre  ius  variandi,  raons  d’interès  
públic i manteniment de l’equilibri financer del contracte. 

Si bé aquesta prerrogativa de modificació dels contractes atorgada a l’Administració és  
incondicionada, sempre que concorrin les raons d’interès públic i els pressupòsits de  
fet-això  és,  necessitats  noves  i/o  causes  imprevistes-  que  la  legitimen,  la  
jurisprudència considera necessari un ús restrictiu d’aquesta potestat per a evitar un  
frau  del  principi  licitatori  i  que  s’encobreixi  un  nou  contracte  sense  respectar  els  
principis de publicitat i de concurrència. 

En aquest sentit, el Dictamen 66/2009 de la Comissió Jurídica Asessora determina el  
que s’ha d’entendre com a “necessitats noves o causes imprevisibles” en el sentit que  
“...els  termes necessitats  noves o causes imprevisibles  expressen alguna cosa no  
existent en el  moment de la contractació, que en cap cas ha d’indentificar-se amb  
elements, fets, circumstàncies o freqüències que, existint en el moment, es van passar  
per alt o no es van tenir en compte en la contractació i, conseqüentment, van portar a  
l’Administració a una adjudicació poc afinada, quant al preu”.

A resultes del projecte de modificació del contracte que s’incorpora a l’expedient es pot  
arribar a la conclusió que la reordenació de serveis i l’adaptació dels existents respon a les 
necessitats i circumstàncies de la situació actual i que no eren previsibles l’any 2002 quan  
es va adjudicar aquest contracte. Així mateix s’ha de recalcar que l’increment final que  

 



 

comporta  aquesta  modificació  d’acord  amb els  guarismes  fixats  en  el  projecte  es  
produeix després de la forta reducció del contracte que es va operar l’any 2012 a  
resultes de la conjuntura econòmica municipal del moment i  de la Llei  d’estabilitat  
pressupostària. Dita nova modificació  permetrà una major eficàcia i eficiència en la  
prestació del servei. De fet com es pot comprovar en el document annex resum no  
s’incorporen nous serveis, sinó que el que es fa és incrementar  alguns i  reduir-ne o  
suprimint-ne  d’altres  innecessaris per  la major  eficiència  del  servei,  circumstàncies  
perfectament encabibles dins els supòsits de modificació dels contractes que estem  
analitzant. 

Els  esmentats  límits  (  mantenir  l’objecte  contractual  sense  afegir  cap  prestació  
complementària,  no  ampliar  l’objecte  contractual  amb la  finalitat  de  complir  noves  
finalitats i no incorporar al mateix prestacions susceptibles d’aprofitament independent)  
són  els  que  actualment  preveu  la  normativa  contractual  per  als  contractes  
administratius ja perfeccionats, i per tant si es quebranten els esmentats límits donaria  
peu a l’inici d’un nou procés de licitació, límits que encara que estan inclosos en la  
normativa no objecte d’aplicació al contracte ja que es regeix per la normativa vigent  
en el moment de la seva adjudicació, varen ser establerts en la normativa interna arrel  
d’una denuncia formulada per la Comissió Europea contra el Regne d’Espanya per  
infracció  de la  normativa  comunitària  objecte d’aplicació  als  contractes de manera  
directa i vigent amb anterioritat a l’aprovació de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
Arrel  de  l’esmentada  denuncia  va  ser  objecte  d’elaboració  i  aprovació  la  Llei  
d’Economia Sostenible.

c) procediment per a l’exercici de l’ius variandi

En quan a la normativa objecte d’aplicació al procediment de modificació contractual  
cal manifestar que tal com ja s’ha fet palès en aquest informe amb anterioritat, és  
doctrina del Consell d’Estat que el procediment de modificació contractual és diferent  
del procediment d’adjudicació del contracte i per tant la normativa objecte d’aplicació  
al  procediment  de  modificació  contractual  és  la  normativa  vigent  en  el  moment  
d’iniciar-se el corresponent procediment de modificació contractual així i per tots cal fer  
esment  als  dictàmens  del  Consell  d’Estat  núms..  1126/2007,  de  21  de  juny  i  
2383/2003,  de  24  de  juliol  en  els  que  es  manifesta  que  “la  norma  aplicable  al  
procedimiento de modificación de un contrato y a la competencia del órgano es la  
vigente cuando se inicia el procedimiento de modificación”.

L’esmentada doctrina també es mante per la Comissió Juridica Asesora de Catalunya  
entre d’altres Dictamen 397/10, de 9 de desembre, en el que manifesta l’esmentada  
Comissió : “…IV.  Si bé, com s’ha indicat en el fonament jurídic II, el procediment de  
modificació  s’ha  de  regir  per  la  legislació  vigent  en  el  moment  d’iniciar-se  la  
modificació,  pel  que  fa  als  aspectos  substancials  s’ha  d’aplicar  el  dret  vigent  en 
adjudicar-se el contracte i que regula el contingut, les causes i els efectes d’aquest.  
Així s’ha indicat reiteradament, i serveix com a recordatori el Dictamen 482/04…”

Per  tant  i  tenint  en  compte  la  doctrina  abans  esmentada  la  normativa  objecte  
d’aplicació al procediment de modificació serà la següent :

 



 

- Llei 9/2017, de contractes del sector públic ( arts.108 i 211 ).

- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques  
( art.102 ).

De conformitat amb l’esmentada normativa el procediment es subjectarà als següents  
tràmits :

a) Iniciació el procediment pot ser objecte d’inici bé d’ofici bé a instancia de part, el  
present  expedient  ha  estat  objecte  d’iniciació  d’ofici  per  la  Corporació  municipal  i  
mitjançant provisió de l’Alcaldessa-Presidenta requerint als serveis tècnics municipals  
l’elaboració del projecte de modificació contractual.

b) Instrucció, dins d’aquesta fase s’enquadra la redacció del projecte que justifiqui la  
modificació  del  contracte,  projecte  que  ha estat  objecte  de redacció  per  part  dels  
Serveis Tècnics municipals.

Així mateix ha de constar dins de l’esmentada fase la fiscalització prèvia de la despesa  
per  part  de  la  Intervenció  municipal  i  la  incorporació  del  document  comptable  
acreditatiu de l’existència de crèdit adequat i suficient.

Audiència al  contractista,  s’haurà de donar audiència al  contractista per un termini  
mínim de tres dies a fi i efecte que pugui mostrar la seva conformitat o disconformitat  
al projecte de modificació.

És preceptiva la incorporació a l’expedient de l’informe emès pels Serveis Jurídics de  
la Corporació municipal.

En quan al dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora, de conformitat amb  
el que disposa l’article 191.3 lletra b) de la LCSP serà obligatori el Dictamen de la  
Comissió Jurídica Assessora en els supòsits de modificació contractual, quan l’import  
de la modificació contractual, ja individualment ja conjuntament en el cas que siguin  
vàries les modificacions, sigui superior al 20% del preu primitiu del contracte i l’import  
d’aquest sigui igual o superior a 6.000.000 euros.

En el cas que ens ocupa el qui subscriu entén que amb les modificacions operades  
fins a la data en relació a aquest contracte, ja sigui increments o reduccions ja s’ha  
superat aquest percentatge, per la qual cosa en tant en quan la xifra és acumulativa  el  
qui  subscriu entén que per  a l’aprovació de la  present  modificació és preceptiu  el  
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora

Aprovació.-  l’aprovació  de  la  modificació  contractual  correspon  a  l’òrgan  de 
contractació  competent  per  a  l’adjudicació  del  contracte,  que  tenint  en  compte  el  

 



 

termini de la concessió i el que disposa la DA Segona de la LCSP és el Ple de la  
Corporació municipal.

Formalització.-  la  modificació  contractual  s’haurà de formalitzar  en el  corresponent  
document  administratiu,  sens  perjudici  que  el  concessionari  pugui  sol·licitar  la  
l’aixecament a escriptura pública de la modificació acordada, corresponent al mateix  
les despeses de la formalització en escriptura pública conforme allò disposat a l’article  
153 de la LCSP i publicar-se d’acord amb allò establert a l’article 207 i 63 d’aquesta  
llei.

Paral.lelament,  s’haurà  de  donar  compliment  a  la  publicitat  assenyalada  a  l’article  
207.3  de  la  LCSP i  d’acord  amb  l’article  335.2  de  la  LCSP,  es  comunicarà  a  la  
Sindicatura  de Comptes   així  com al  Registre  públic  de contractes  per  a  la  seva  
inscripció. 

d) eliminació de residus.

Tal com s’ha posat de manifest en l’informe emès pel Secretari de la Corporació el 13 de febrer  
de 2012 es reitera pel qui subscriu  que el servei d’eliminació de residus no va ser objecte  
d’inclusió en el plec aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada amb data  
17 de abril de 2002 i definitivament en sessió celebrada el dia 10 de juny de 2002 objecte del  
present contracte segons definició de les diferents prestacions que inclouen els serveis  de  
recollida, transport i eliminació de residus en les clàusules que regulen l’abast del servei de  
recollida de residus i  transport  i  eliminació dels mateixos,  i  alhora de la proposta tècnica i  
econòmica presentada per  la  empresa adjudicatària  ja  que en la  mateixa no es determinà  
l’import o pressupost de la eliminació, servei que si bé integra o forma part del cicle de la gestió  
dels residus i per tant complementa els serveis de recollida i eliminació gaudeix d’autonomia  
funcional.

 La  Jurisprudència  comunitària  i  amb  la  finalitat  d’evitar  el  quebrantament  dels  principis  
generals que informen la contractació pública entén i en una de les sentencies en les que  
analitza la modificació d’un contracte de gestió de serveis públics ( Sentencia de 29 de abril de  
2004  (Succhi  di  frutta)  )  que  “todas  las  condiciones  y  modalidades  del  procedimiento  de  
licitación estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en el anuncio de licitación o en  
el pliego de condiciones, con el fin de que, por una parte, todos los licitadores razonablemente  
informados y normalmente diligentes puedan comprender su alcance exacto e interpretarlos de  
la misma forma y, por otra parte, la entidad adjudicadora pueda comprobar efectivamente que  
las ofertas presentadas por los licitadores responden a los criterios aplicables al contrato de  
que  se  trata”,  es  a  dir,  que  els  serveis  que  han  de  ser  objecte  de  licitació  han  de  ser  
determinats amb els plecs de condicions de forma clara, precisa e inequívoca, per a que tots  
els licitadors tinguin coneixement dels mateixos i puguin presentar la seva proposta garantint  
una concurrència pública efectiva i la no discriminació entre els diferents licitadors.

La eliminació es tracta d’una prestació que no preveia el plec de clàusules al definir l’abast del  
servei i per tant i a l’empara de la Jurisprudència Comunitària no es pot considerar com una  
modificació contractual la prestació de l’esmentat servei per l’adjudicatària segons la definició  
del terme adjudicar que determina la Jurisprudència, així la STJUE de 19 de junio de 2008  

 



 

(Pressetext Nachrichtenagentur GMBH) assenyala :

“El  término  «adjudicar»,  empleado  en  los  artículos  3,  apartado  1,  8  y  9  de  la  Directiva  
92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de  
adjudicación de los contratos públicos de servicios, debe interpretarse en el sentido de que no  
comprende una situación, como la del asunto principal, en la que los servicios prestados a la  
entidad adjudicadora por el prestador inicial se transfieren a otro prestador constituido como  
una sociedad de capital, cuyo accionista único es el prestador inicial, que controla al nuevo  
prestador  y  le  da  instrucciones,  mientras  el  prestador  inicial  continúe  asumiendo  la  
responsabilidad de la observancia de las obligaciones contractuales.

2) El término «adjudicar», empleado en los artículos 3, apartado 1, 8 y 9 de la Directiva 92/50,  
debe interpretarse en el sentido de que no comprende una adaptación del contrato inicial a  
circunstancias  externas  modificadas,  tales  como  la  conversión  en  euros  de  los  precios  
inicialmente expresados en moneda nacional, la reducción mínima de esos precios con objeto  
de redondearlos y la referencia a un nuevo índice de precios cuya introducción en lugar del  
índice fijado anteriormente estaba prevista en el contrato inicial.

3) El término «adjudicar», empleado en los artículos 3, apartado 1, 8 y 9 de la Directiva 92/50,  
debe  interpretarse  en  el  sentido de que  no  comprende una situación,  como la  del  asunto  
principal, en la que una entidad adjudicadora, por medio de un acuerdo adicional, conviene con  
el adjudicatario, durante la vigencia de un contrato de servicios celebrado con éste por tiempo  
indefinido,  en prorrogar por tres años una cláusula de renuncia a la resolución que ya ha  
expirado en la fecha en la que se acuerda la nueva cláusula y acuerda con él  establecer  
descuentos  más  elevados  que  los  inicialmente  previstos  respecto  a  ciertos  precios  
determinados en función de las cantidades en un ámbito particular.”…”

Fruit  d’aquest  caràcter restrictiu l’art.105.2 del  TRLCSP estableix que no es pot  considerar  
modificació contractual addicionar prestacions complementàries a les inicialment previstes en  
el contracte.

De conformitat amb el manifestat anteriorment, i  amb la finalitat de garantir la subjecció de  
l’activitat contractual a les disposicions normatives que regulen l’activitat contractual i  donar  
compliment als principis comunitaris que informen la legislació interna entén qui subscriu el  
present informe i de conformitat amb el contingut del plec de clàusules que regula la prestació  
del servei de recollida de residus que el servei d’eliminació de residus haurà de ser objecte de  
contractació mitjançant el corresponent procediment de licitació amb subjecció a la Llei 9/2017,  
de contractes del sector públic i la resta de disposicions objecte d’aplicació.

I per a que així consti, i sens perjudici que l’òrgan de contractació adopti la resolució  
que  estimi  mes  adient,  emeto  el  present  informe  a  Cunit  a  data  de  signatura  
electrònica “

FONAMENTS DE DRET

- Llei 9/2017, de contractes del sector públic 

- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 

 



 

Considerant que l’òrgan de contractació, en el present contracte, la modificació del  
qual es proposa, és el Ple de la Corporació 

Es proposta al Ple l’adopció dels següents 

A C O R D S: 

PRIMER.-  ASSUMIR i  TRAMITAR el  Ple municipal,  en la  seva qualitat  d’òrgan de  
contractació,  la  proposta de modificació del  contracte administratiu  dels  serveis  de 
recollida, transport a les diferents plantes de tractament de residus sòlids urbans i del  
servei  de  condicionament,  neteja  i  manteniment  de  platges, a  favor  de  l’empresa 
CESPA,  S.A.  elaborada  pels  serveis  tècnics  municipals  i  que  obra  en  l’expedient  
administratiu.

SEGON.- DONAR AUDIÈNCIA al contractista pel termini de deu dies hàbils, a comptar  
des del dia següent a la recepció del present acord per tal que formuli si s’escau, les  
observacions que estimi oportunes sobre la proposta de modificació formulada per  
l’òrgan de contractació

TERCER.- INSTAR a la Intervenció municipal que  elabori, si s’escau, l’expedient de  
modificació pressupostària adient a fi i efecte que existeixi crèdit adequat i suficient per  
a dur a terme l’esmentada modificació del contracte.

QUART.  Donar trasllat  de l’expedient  i  de la proposta de resolució  a la Comissió  
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, amb suspensió del procediment  
iniciat, de conformitat amb la previsió continguda en l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015,  
de 1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats amb advertiment del seu caràcter  
d’acte de tràmit, no susceptible, per tant, d’ésser recorregut en via administrativa o en  
via judicial.”--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervencions (les intervencions del membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde President de conformitat amb l’article 
94  del  Reglament  d’organització  dels  Ens  Locals  aprovat  pel  R.D. 
2568/1986 de 28 de novembre.)
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VOTACIÓ

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents.

Vots a favor:

Grup Municipal de CIU, senyors/es Montserrat Carreras Garcia, Pedro Ruiz Monje, 
Julio Ramon Berrio, Lola Domènech Bartomeu i Jaume Casañas Carballido.

Grup Municipal de GUANYEM CUNIT, senyors Xavier Salvadó Usach, Martin Julio 
Grondona.

Grup Municipal de ERC , senyor Ivan Faccia i Serrano. 

Grup Municipal de ICV ,senyor Antonio Martinez Pascual.

Abstenció:

Grup Municipal de C’s, senyors/es Esther Otero Castro, Soraya Serrano Cruz, José 
Portillo Rovira.

Grup  Municipal   Socialista  ,  senyors/es  Àngel  Grau  Ramos,   Reyes  Barbero 
Montenegro i Manuela Estudillo Sánchez.

2.8.-  ASSUMIR I TRAMITAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE  ADMINISTRATIU  DELS  SERVEIS  DE  NETEJA,  MANTENIMENT  I 
JARDINERIA  DE  LES  ZONES  VERDES  I  NETEJA  VIÀRIA  A  FAVOR  DE 
L’EMPRESA CESPA, SA (EXP. 2537/2018)

“  ANTECEDENTS

Primer.- El Ple de la Corporació en data 26 de febrer de 2004 va acordar desestimar  
les al·legacions i declarar vàlida la licitació i adjudicà el contracte del servei de neteja,  
manteniment i jardineria de les zones verdes i neteja viària del municipi de Cunit a  
favor de l’empresa CESPA, SA, pel preu de 776.612,95 euros/any (IVA inclòs)

Segon.- El Ple de la Corporació Municipal en sessió de data 8 de juliol de 2004 va  
aprovar  la  modificació  del  contracte  de  conformitat  amb  la  proposta  de  millora  
d’inversions ofertada per l’empresa.

Tercer.-  En  data  17  de  març  de  2005,  la  Junta  de  Govern  Local,  va  aprovar  la  
modificació del contracte del servei de neteja, manteniment i jardineria de les zones  
verdes i neteja viària del municipi de Cunit, per tal d’incrementar en dos operaris la  
dotació  pesonal  del  servei  de  jardineria  a  jornada  complerta  per  tal  d’adequar  la  
prestació dels serveis que requereix el municipi.

 



 

Quart.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de novembre de 2006, va  
aprovar la modificació del contracte formalitzat amb l’empresa CESPA, SA per a la  
prestació dels serveis de neteja viària i manteniment de zones verdes del municipi de  
Cunit, amb l’objectiu d d’executar les actuacions incloses en l’Estudi de millores dels  
espais públics que inclou les inversions necessàries per dur-les a terme i l’ampliació  
del servei per tal de donar cobertura de manteniment a totes les zones verdes del  
municipi, ampliant el termini de vigència del contracte fins el 31 de desembre de 2022.

Cinquè.- El Ple de la Corporació, en sessió de data 24 de març de 2011, va aprovar la  
modificació del contracte  de neteja, manteniment i  jardineria de les zones verdes i  
neteja  viària  del  municipi  de  Cunit,  per  un  preu  d’un  milió  dos-cents  seixanta  mil  
set-cents noranta-nou euros amb cinquanta-set cèntims (1.260.799,57 €) anuals (IVA 
inclòs),  sent  l’import  corresponent  a  la  neteja,  manteniment  i  jardineria  de  zones  
verdes de cinc-cents noranta-cinc mil vuit-cents trenta-cinc euros amb catorze cèntims 
(595.835,14 €) anuals (IVA inclòs) i l’import corresponent a la neteja viària de sis-cents  
seixanta-quatre  mil  nou-cents  seixanta-quatre  euros  amb  quaranta  tres  cèntims  
(664.964,43 €) anuals (IVA inclòs). 

Sisè.- El Ple de la Corporació, en sessió de data 24 de març de 2011 va aprovar la  
modificació del contracte de recollida, eliminació de residus sòlids urbans i neteja de  
platges al municipi de Cunit, per un preu de dos milions tres-cents cinquanta-un mil  
cinc-cents cinquanta-set euros amb cinquanta-un cèntims (2.351.557,51 €) anuals (IVA 
inclòs), sent l’import corresponent a la recollida i eliminació dels residus sòlids urbans  
de  dos  milions  cinquanta-vuit  mil  vuit-cents  seixanta  euros  amb  divuit   cèntims  
(2.058.860,18 €) anuals (IVA inclòs) i l’import corresponent a la neteja de platges de  
dos-cents  noranta-dos  mil  sis-cents  noranta-set  euros  amb  trenta-tres  cèntims  
(292.697,33 €) anuals (IVA inclòs). 

Setè.-  El Ple de la Corporació en sessió de data 27 de setembre de 2012 va acordar  
la modificació del contracte de gestió de residus sòlids urbans i neteja de les platges  
del municipi de Cunit de conformitat amb el redactat pels Serveis Tècnics municipals  
la  reordenació  del  servei  de  neteja  viària  i  jardineria  que  està  prestant  l’empresa  
CESPA.

Vuitè.- Mitjançant provisió de l’Alcaldia de 11 de maig de 2018 es va dictar el següent:

“Primer.- Que a l’empara del que disposa l’art.102 del Reglament General de la Llei  
de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques,  es  redacti  pels  Serveis  Tècnics  
municipals la proposta de modificació del servei de neteja, manteniment i jardineria de  
les zones verdes i  neteja viària  del  municipi  de Cunit  incloent  els  documents que  
justifiquin, descriguin i valorin la mateixa.

Segon.- NOTIFICAR la present resolució al Departament de Serveis Tècnics de la  
Corporació  municipal  i  a  la  mercantil  adjudicatària  del  contracte,  així  com  a  la  
Regidoria d’Obres i Serveis Urbans i Medi Ambient.”

 



 

Novè.- Que per part dels serveis tècnics municipals i, concretament, el responsable  
del contracte s’ha elaborat el projecte de modificació del contracte administratiu del  
servei  de  neteja,  manteniment  i  jardineria  de  les  zones  verdes  i  neteja  viària  del  
municipi de Cunit amb l’objectiu d’incrementar els serveis per cobrir les mancances  
actuals i les necessitats noves provinents de l’increment de la superfície a mantenir i  
netejar amb la construcció del nou tram del Passeig Marítim, comprès entre els carrers  
Francesc  Macià  i  la  Carrerada  de  Santa  Coloma,  que  suposa  un  increment  de  
superfície  de  neteja  viària  de  l’ordre  d’uns  4.500  m2  i  també  de  la  superfície  a  
enjardinar de l’ordre 5.500 m2, entre d’altres previsions d’adequació al  servei  i  de  
reforç dels recursos humans  després de la forta reducció del contracte operada l’any  
2012.

Vist l’informe emès per part del Tècnic de Medi Ambient de data 14 de maig de 2018  
que copiat a la lletra diu:

“En Josep Miró Illa, com a tècnic de Medi Ambient, Sostenibilitat i Platges de l’Ajuntament de  
Cunit, en relació a l’expedient relacionat en el marge superior, per la modificació del contracte  
del servei de jardineria i neteja viària del que és concessionària l’empresa CESPA, SA., del  
grup FERROVIAL; d’acord amb la provisió de l’alcaldessa,  per la que insta als serveis tècnics  
que redactin proposta de modificació del servei per adequar-lo a les necessitats del municipi; 

INFORMA:

Atès el contracte  de gestió dels serveis de jardineria i neteja viària, adjudicats l’any 2004 a  
l’empresa CESPA i les successives modificacions de contracte.

Atès que en la  modificació de contracte,  a la  baixa,  efectuada l’any 2012 va suposar una  
important reducció en la dotació econòmica i per tant en el servei.

Atès que han transcorregut sis anys, i la dotació de personal i mitjans és molt inferior a les  
necessitats del servei, en la que es veu ressentida la qualitat d’aquest, amb nombroses queixes  
sol·licitant increment de freqüència en la neteja viària i en les actuacions a les zones verdes.

En conseqüència es sol·licita una ampliació del servei contractat, tant en el capítol de neteja  
viària com jardineria, pel que es justifica per separat les necessitats de cadascun dels dos  
serveis que formen part de l’esmentat contracte.

Servei de neteja viària

L’ampliació  del  servei  es basa en cobrir  unes mancances o serveis  no coberts  en l’actual  
contracte. Així es proposa una dotació en servei per efectuar les següents tasques:

- Neteja viària mecànica i manual a la via pública per actes esporàdics promoguts i/o  
organitzats per l’Ajuntament, que puguin sorgir i que no estan en contracte. No s’inclou  
relació d’actes ja que aquests poden anar variant.

 



 

- Increment  de  superfície  a  mantenir  i  netejar  amb  la  construcció  del  nou  tram  de  
passeig  marítim,  comprès  entre  els  carrers  Francesc  Macià  i  Carrerada  de  Santa  
Coloma, que suposa un increment de superfície de neteja viària de l’ordre d’uns 4500  
m2.

- Baldeig en places i via pública, de manera periòdica, ja que es un servei no inclòs fins  
ara. Es necessari efectuar un baldeig periòdic en algunes places, sobretot de tipologia  
pavimentada i en voreres de zones sensibles i que es veuen afectades per acumulació  
de defecacions d’animals, no només de gossos, sinó també de coloms i altres aus, una  
problemàtica creixent a Cunit. 

- Dotació  de  partida  per  urgències  en  neteges  i  actuacions  puntuals  després  de  
tempestes intenses que poden provocar escorrenties i acumulacions de sediments a la  
via pública en diversos punts del municipi i a les carreteres d’accés a urbanitzacions  
sense continuïtat en trama urbana, per un cantó. D’altre banda també es necessària  
l’actuació per retirar i  netejar l’acumulació de grans quantitats de sorra sobre la via  
pública al passeig marítim, tant en el tram de vianants com sobre el vial de trànsit  
rodat; que és una problemàtica que va en augment en els darrers dos anys, tant amb  
freqüència com en quantitats sedimentades, com a conseqüència de la regressió de  
les platges sobretot en el tram de passeig marítim frontal a la platja de Cunit Ponent.

Servei de jardineria:

Aquest servei és el que presenta un dèficit més acusat i un endarreriment en el servei, amb  
l’incompliment  de les freqüències estimades en contracte ja que la en la modificació de 2012,  
la reducció de la plantilla va ser molt dràstica, passant de 14 a 5 operaris. 

Cal fer constar que el nombre actual d’operaris del servei és el mateix que hi havia l’any 2001  
quan el servei era gestionat directament per part de l’ajuntament, tenint en compte que en  
aquest període s’ha més que duplicat la superfície de les zones verdes enjardinades i espais  
de titularitat municipal, així com el nombre d’arbrat públic.

La dotació actual de la plantilla fa impossible mantenir la jardineria municipal més enllà d’un  
estat de mínims durant tot l’any, ja que el volum de feina és inassolible per la plantilla actual. 

Aquesta necessitat  no és únicament durant una temporada concreta, sinó durant tot l’any. Per  
una  banda  l’estiu  el  dèficit  de  personal  és  especialment  evident,  ja  que  per  una  banda  
s’incrementa la freqüència de la necessitat de  segues, desbrossament i havent de fer recs  
manuals, en situacions de sequera, com ha passat en els darrers estius, juntament amb una  
major exigència per part de la població, tan pel increment d’aquesta com de la utilització dels  
espais públics i de lleure. D’altre banda a l’hivern, tot i que el creixement de la vegetació és  
més discret, en canvi és quan cal fer tota la poda de tot l’arbrat públic que s’inicia a finals de  
setembre o primers d’octubre amb la poda de les palmeres washingtònies al rectorat i finalitza  
amb la poda de les palmeres datileres del passeig marítim ja a començament de primavera. En  
aquets període pràcticament tota la feina del servei de jardinera queda dedicada exclusivament  
a la poda, impossibilitant el manteniment de places i jardins.

Independentment d’això també s’està sorgint la necessitat de fer actuacions i manteniment de  
jardineria arbrat que no estaven contemplades en contracte, com són les que seguidament es  
detallen:

 



 

- Increment  de  superfície  a  mantenir  amb  la  construcció  del  nou  tram  de  passeig  
marítim, comprès entre els carrers Francesc Macià i Carrerada de Santa Coloma, que  
suposa un increment de superfície enjardinada de l’ordre d’uns 5500 m2, la major part  
del quals està formada per coberta herbàcia i  vegetació arbustiva que requereix un  
control periòdic d’aquesta i el tractament anual amb poda, si s’escau, de la vegetació  
arbòria.

- Actuacions de manteniment d’arbrat de gran port com pins o caducifolis que donat el  
seu creixement, requereix actuacions de poda excepcional com també l’actuació urgent  
davant  de ventades o  situacions de risc  amb la  caiguda o trencament  d’ ‘arbres i  
branques amb afectacions a la via pública.

- Necessitat d’adequació, gestió i millora de l’arbrat en vorera, que requereix actuacions  
cada  cop  més  freqüents  consistents  en  la  retirada  d’arbrat  en  voreres  d’amplada  
inferior  a  1,8  m.,  ja  que  impedeix  i  redueix  l’accessibilitat  i  l’estat  de  les  vorers  
aixecades per l’arbrat fins i tot afecta la seguretat de les persones.

En  conseqüència,  malgrat  ser  conscient  de  les  limitacions  pressupostàries,  es  proposa  i  
sol·licita una ampliació del  servei de neteja viària i  la  contractació de dos operaris adscrits  
durant tot l’any al servei de jardineria, que malgrat ser insuficients, contribuiria a millorar el  
servei, minimitzant que presenti un grau de demora tan manifest com l’actual; tal i com demana  
la població de manera molt reiterada a través de queixes i peticions.

Document signat electrònicament, als efectes oportuns, a Cunit en data corrent.”

Vist l’informe jurídic  del Secretari de l’Ajuntament que en la seva part suficient diu:

“Segon.- Exercici del “ius variandi” per la Corporació municipal en el marc de la  
modificació del  contracte de gestió del  servei  públic consistent  en la neteja,  
manteniment zones verdes i   neteja  viària  segos projecte confeccionat  pels  
serveis tècnics municipals

b) normativa aplicable

Amb els antecedents ja degudament explicitats, malgrat que aquest contracte es va  
adjudicar el 26 de febrer de 2004  a l’empara de la legislació de contractes de 2000  
(Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP), la  
doctrina de la Comissió Jurídica Assessora s’ha posicionat en el sentit de desvincular  
el procediment d’adjudicació d’un contracte del procediment de modificació i resolució,  
la  qual  cosa comporta que,  a fi  d’aplicar  una normativa o  una altra pel  que fa al  
procediment,  es  tingui  en  compte  la  vigent  en  la  data  d’inici  del  procediment  de  
modificació  contractual.  Així  s’ha  exposat  en  diversos  dictàmens  de  la  Comissió  
Jurídica Assessora  núms. 302/02, 482/04, 308/08, 292/09 i 397/10. Pel que fa als  

 



 

aspectes substancials, és d’aplicació la legislació vigent en el moment de l’adjudicació.

En el present supòsit, com que la data d’inici del procediment se situa en la provisió de  
l’alcaldia  de  data  11  de  maig  de  2018,  és  d’aplicació  pel  que  fa  als  aspectes  
procedimentals de la modificació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del  
sector públic, en endavant (LCSP).

En  quan  a  la  normativa  aplicable  i  pel  que  fa  als  aspectes  substantius  de  la  
modificació contractual, la Llei 9/2107, de 8 de novembre (LCSP) en la seva disposició  
transitòria primera preveu en el seu apartat segon: 

“2. los contrato administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la  
presente Ley, se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluída  
su modificación, duración y régimen de prorrogas por la normativa anterior “.

Per tant i tenint en compte la data d’adjudicació del present contracte ( 26 de febrer de  
2004 ) i que la modificació contractual ja s’engloba expressament com a novetat del  
text legal dins dels efectes del contracte la normativa objecte d’aplicació als aspectes  
substantius de la modificació serà la següents :

- Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat  
pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny

- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques  
aprovat pel Reial Decret 1098/2001.

- Llei  7/85,  de  2  d’abril,  de  Bases  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  
Públiques.

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aorova el Text Refós  
de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.

- Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i  
de Règim Local de Catalunya.

- Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis  
dels ens locals de Catalunya.

- Normativa privada en matèria de contractació.

b) ius variandi

La immutabilitat dels contractes constitueix un dels principis generals en matèria de  
contractació privada, ja que segons el Dret Civil els contractes han de complir-se amb  
subjecció a allò estipulat.

L’esmentat  principi  general  regeix  també  en  el  dret  administratiu  en  matèria  

 



 

contractual, així les declaracions contingudes en els diferents plecs de cláusules un  
cop aprovats els mateixos es converteixen en llei del contracte amb força vinculant per  
a cadascuna de les parts ( entre d’altres STS de 29 d’octubre de 1993 o 26 de març  
de 1996 ).

Ara bé, tenint en compte la finalitat i  causa dels diferents contractes administratius  
( satisfacció de l’interès públic ),  l’Administració i  dins de l’àmbit  de la contractació  
administrativa  gaudeix  d’una  sèrie  de  facultats,  i  una  d’aquestes  facultats  és  la  
potestat  de  modificació  dels  contractes  Administratius  un  cop  perfeccionats  els  
mateixos.

Així amb caràcter general i per qualsevol contracte administratiu establia l’art.101.1 del  
TRLCAP :

"Una vez perfeccionado el  contrato el  órgano de contratación sólo podrá introducir  
modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo integran, siempre  
que  sean  debidas  a  necesidades  nuevas  o  causas  imprevistas,  justificándolo  
debidamente en el expediente".

I amb caràcter específic i pel que fa al contracte de gestió de serveis públics establia  
l’art.163.1 del TRLCAP :

“ la Administración podrá modificar por razones de interés público, las características  
del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonados por los usuarios “.

Aquesta és una circumstància que té, sens dubte, una transcendència evident atès  
que la nova legislació de contractes del sector públic, és, en termes generals, més  
restrictiva. 

En tant en quan s’aplica a l’expedient d’anàlisi el Text refós de la Llei de Contractes de  
l’any 2000 en relació al dret substantiu (TRLCAP), es podrà utilitzar la prerrogativa de  
modificació  de  contractes  per  part  de  l’Administració  sempre  que  concorrin  les  
raons d’interès públic i els pressupòsits de fet de necessitats noves/o causes  
imprevistes que la legitimen.

Per tant i de conformitat amb el que disposen els esmentats preceptes l’Administració  
únicament  podrà  introduir  modificacions  en  un  contracte  administratiu  un  cop  
perfeccionat per raons d’interès públic, i com bé manifesta el Consell d’Estat, l’interès  
públic  ha de ser  clar,  patent  i  indubitat  ("la  modificación contractual  debe hallarse 
respaldada o legitimada por un interés público claro, patente e indubitado"-dictamen 
42.179, de 17 de mayo de 1979- )

El propi Tribunal Suprem ha manifestat que l’exercici del ius variandi ha d’exercir-se en  
benefici de l’interès públic i no per interès particular del concessionari, en concret en  
sentència de data 29 de juny de 1986 :

 



 

"debe ejercerse atendiendo al interés público que demanda la prestación del servicio y  
que constituye su causa y finalidad, no estando autorizada la Administración a ejercer  
el  ius  variandi  en  aras  de  un  interés  particular  como  es  el  económico  del  
concesionario,  en detrimento  del  propio  servicio  o  de  los  derechos  de  los  demás  
interesados en su prestación" (Sentencia de 29 de junio de 1986, RJ Aranzadi 6779) “ 

En l’expedient objecte d’anàlisi, i en concret en el projecte redactat pels serveis tècnics  
municipals  i  que  fonamenta  l’exercici  del  ius  variandi  per  part  de  la  Corporació  
municipal es manifesta la necessitat de la modificació del contracte  per a cobrir les  
mancances del servei actual en la neteja viària i,  especialment amb l’increment de  
superfícies a mantenir i a netejar amb la construcció del nou tram del passeig Marítim  
no  previst  inicialment  en  tant  en  quan  encara  no  estava  ni  construït  a  data  de  
l’adjudicació del contracte, entre d’altres, així com també un increment dels serveis de  
jardineria pel mateix motiu entre altres aspectes amb la incorporació de més dotació  
de recursos humans tenint en compte que l’última modificació de contracte operada  
l’any 2012 tenia com a finalitat la seva reducció.

Els articles 59.1 i 101.1 del TRLCAP de l’any 2000 (dret substantiu aplicable al cas)  
atorguen  a  les  administracions  públiques  la  potestat  de  modificar  els  contractes,  
sempre que concorrin raons d’interès públic basades en l’existència de necessitats  
noves i/o de causes imprevistes degudament justificades en l’expedient. La mateixa  
potestat  està reconeguda en l’article  248 del  Decret  179/1995,  de 13 de juny que  
aprova  el  Reglament  d’Obres,  Activitats  i  Serveis  dels  Ens  Locals  de  Catalunya  
(ROAS). En el cas de modificació del contracte, l’Administració està obligada a restituir  
l’equació financera si,  com a conseqüència de l’alteració produïda,  es produeix  un  
desequilibri en les condicions econòmiques del contracte (article 146.2 del TRLCE, en  
relació amb el contracte d’obres i article 164.2, en relació amb el contracte de gestió  
de  serveis).  S’estableix,  doncs,  una  interrelació  entre  ius  variandi,  raons  d’interès  
públic i manteniment de l’equilibri financer del contracte. 

Si bé aquesta prerrogativa de modificació dels contractes atorgada a l’Administració és  
incondicionada, sempre que concorrin les raons d’interès públic i els pressupòsits de  
fet-això  és,  necessitats  noves  i/o  causes  imprevistes-  que  la  legitimen,  la  
jurisprudència considera necessari un ús restrictiu d’aquesta potestat per a evitar un  
frau  del  principi  licitatori  i  que  s’encobreixi  un  nou  contracte  sense  respectar  els  
principis de publicitat i de concurrència. 

En aquest sentit, el Dictamen 66/2009 de la Comissió Jurídica Asessora determina el  
que s’ha d’entendre com a “necessitats noves o causes imprevisibles” en el sentit que  
“...els  termes necessitats  noves o causes imprevisibles  expressen alguna cosa no  
existent en el  moment de la contractació, que en cap cas ha d’indentificar-se amb  
elements, fets, circumstàncies o freqüències que, existint en el moment, es van passar  
per alt o no es van tenir en compte en la contractació i, conseqüentment, van portar a  
l’Administració a una adjudicació poc afinada, quant al preu”.

A resultes del projecte de modificació del contracte que s’incorpora a l’expedient es pot  

 



 

arribar a la conclusió que les necessitats noves previstes no eren conegudes l’any  
2004 (data d’adjudicació del contracte) ja que responen principalment a l’adaptació del  
servei  a les circumstàncies de la situació actual.  Així  mateix s’ha de recalcar que  
l’increment final que comporta aquesta modificació d’acord amb els guarismes fixats  
en el projecte es produeix després de la forta reducció del contracte que es va operar  
l’any 2012 a resultes de la conjuntura econòmica municipal del moment i de la Llei  
d’estabilitat  pressupostària.  Dita  nova  modificació   permetrà  una  major  eficàcia  i  
eficiència en la prestació del servei.  De fet com es pot comprovar en el document  
annex resum no s’incorporen estrictament  nous serveis,  sinó  que el  que es fa és  
incrementar  els  existents  per   una  major  eficiència  del  servei,  circumstàncies  
perfectament encabibles dins els supòsits de modificació dels contractes que estem  
analitzant,  sobretot  si  es  té  en  compte  la  situació  no  previsible  inicialment  de  la  
construcció recent del nou tram del Passeig Marítim. 

Els  esmentats  límits  (  mantenir  l’objecte  contractual  sense  afegir  cap  prestació  
complementària,  no  ampliar  l’objecte  contractual  amb la  finalitat  de  complir  noves  
finalitats i no incorporar al mateix prestacions susceptibles d’aprofitament independent)  
són  els  que  actualment  preveu  la  normativa  contractual  per  als  contractes  
administratius ja perfeccionats, i per tant si es quebranten els esmentats límits donaria  
peu a l’inici d’un nou procés de licitació, límits que encara que estan inclosos en la  
normativa no objecte d’aplicació al contracte ja que es regeix per la normativa vigent  
en el moment de la seva adjudicació, varen ser establerts en la normativa interna arrel  
d’una denuncia formulada per la Comissió Europea contra el Regne d’Espanya per  
infracció  de la  normativa  comunitària  objecte d’aplicació  als  contractes de manera  
directa i vigent amb anterioritat a l’aprovació de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
Arrel  de  l’esmentada  denuncia  va  ser  objecte  d’elaboració  i  aprovació  la  Llei  
d’Economia Sostenible.

c) procediment per a l’exercici de l’ius variandi

En quan a la normativa objecte d’aplicació al procediment de modificació contractual  
cal manifestar que tal com ja s’ha fet palès en aquest informe amb anterioritat, és  
doctrina del Consell d’Estat que el procediment de modificació contractual és diferent  
del procediment d’adjudicació del contracte i per tant la normativa objecte d’aplicació  
al  procediment  de  modificació  contractual  és  la  normativa  vigent  en  el  moment  
d’iniciar-se el corresponent procediment de modificació contractual així i per tots cal fer  
esment  als  dictàmens  del  Consell  d’Estat  núms..  1126/2007,  de  21  de  juny  i  
2383/2003,  de  24  de  juliol  en  els  que  es  manifesta  que  “la  norma  aplicable  al  
procedimiento de modificación de un contrato y a la competencia del órgano es la  
vigente cuando se inicia el procedimiento de modificación”.

L’esmentada doctrina també es mante per la Comissió Juridica Asesora de Catalunya  
entre d’altres Dictamen 397/10, de 9 de desembre, en el que manifesta l’esmentada  
Comissió : “…IV.  Si bé, com s’ha indicat en el fonament jurídic II, el procediment de  
modificació  s’ha  de  regir  per  la  legislació  vigent  en  el  moment  d’iniciar-se  la  
modificació,  pel  que  fa  als  aspectos  substancials  s’ha  d’aplicar  el  dret  vigent  en 
adjudicar-se el contracte i que regula el contingut, les causes i els efectes d’aquest.  

 



 

Així s’ha indicat reiteradament, i serveix com a recordatori el Dictamen 482/04…”

Per  tant  i  tenint  en  compte  la  doctrina  abans  esmentada  la  normativa  objecte  
d’aplicació al procediment de modificació serà la següent :

- Llei 9/2017, de contractes del sector públic ( arts.108 i 211 ).

- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques  
( art.102 ).

De conformitat amb l’esmentada normativa el procediment es subjectarà als següents  
tràmits :

a) Iniciació el procediment pot ser objecte d’inici bé d’ofici bé a instancia de part, el  
present  expedient  ha  estat  objecte  d’iniciació  d’ofici  per  la  Corporació  municipal  i  
mitjançant provisió de l’Alcaldessa-Presidenta requerint als serveis tècnics municipals  
l’elaboració del projecte de modificació contractual.

b) Instrucció, dins d’aquesta fase s’enquadra la redacció del projecte que justifiqui la  
modificació  del  contracte,  projecte  que  ha estat  objecte  de redacció  per  part  dels  
Serveis Tècnics municipals.

Així mateix ha de constar dins de l’esmentada fase la fiscalització prèvia de la despesa  
per  part  de  la  Intervenció  municipal  i  la  incorporació  del  document  comptable  
acreditatiu de l’existència de crèdit adequat i suficient.

Audiència al  contractista,  s’haurà de donar audiència al  contractista per un termini  
mínim de tres dies a fi i efecte que pugui mostrar la seva conformitat o disconformitat  
al projecte de modificació.

És preceptiva la incorporació a l’expedient de l’informe emès pels Serveis Jurídics de  
la Corporació municipal.

En quan al dictamen preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora, de conformitat amb  
el que disposa l’article 191.3 lletra b) de la LCSP serà obligatori el Dictamen de la  
Comissió Jurídica Assessora en els supòsits de modificació contractual, quan l’import  
de la modificació contractual, ja individualment ja conjuntament en el cas que siguin  
vàries les modificacions, sigui superior al 20% del preu primitiu del contracte i l’import  
d’aquest sigui igual o superior a 6.000.000 euros.

En el cas que ens ocupa el qui subscriu entén que amb les modificacions operades  
fins a la data en relació a aquest contracte, ja sigui increments o reduccions ja s’ha  
superat aquest percentatge, per la qual cosa en tant en quan la xifra és acumulativa  el  
qui  subscriu entén que per  a l’aprovació de la  present  modificació és preceptiu  el  

 



 

dictamen de la Comissió Jurídica Assessora

Aprovació.-  l’aprovació  de  la  modificació  contractual  correspon  a  l’òrgan  de 
contractació  competent  per  a  l’adjudicació  del  contracte,  que  tenint  en  compte  el  
termini de la concessió i el que disposa la DA Segona de la LCSP és el Ple de la  
Corporació municipal.

Formalització.-  la  modificació  contractual  s’haurà de formalitzar  en el  corresponent  
document  administratiu,  sens  perjudici  que  el  concessionari  pugui  sol·licitar  la  
l’aixecament a escriptura pública de la modificació acordada, corresponent al mateix  
les despeses de la formalització en escriptura pública conforme allò disposat a l’article  
153 de la LCSP i publicar-se d’acord amb allò establert a l’article 207 i 63 d’aquesta  
llei.

Paral.lelament,  s’haurà  de  donar  compliment  a  la  publicitat  assenyalada  a  l’article  
207.3  de  la  LCSP i  d’acord  amb  l’article  335.2  de  la  LCSP,  es  comunicarà  a  la  
Sindicatura  de Comptes   així  com al  Registre  públic  de contractes  per  a  la  seva  
inscripció. 

I per a que així consti, i sens perjudici que l’òrgan de contractació adopti la resolució  
que  estimi  mes  adient,  emeto  el  present  informe  a  Cunit  a  data  de  signatura  
electrònica “

FONAMENTS DE DRET

- Llei 9/2017, de contractes del sector públic 

- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 

Considerant que l’òrgan de contractació, en el present contracte, la modificació del  
qual es proposa, és el Ple de la Corporació 

Es proposta al Ple l’adopció dels següents 

A C O R D S: 

PRIMER.-  ASSUMIR I  TRAMITAR el Ple municipal,  en la  seva qualitat  d’òrgan de  
contractació,  la  proposta de modificació del  contracte administratiu  dels  serveis  de  
neteja,  manteniment  i  jardineria  de  les  zones  verdes  i  neteja  viària  a  favor  de  
l’empresa  CESPA,  S.A.  elaborada  pels  serveis  tècnics  municipals  i  que  obra  en  
l’expedient administratiu.

SEGON.- DONAR AUDIÈNCIA al contractista pel termini de deu dies hàbils, a comptar  
des del dia següent a la recepció del present acord per tal que formuli si s’escau, les  
observacions que estimi oportunes sobre la proposta de modificació formulada per  
l’òrgan de contractació.

 



 

TERCER.- INSTAR a la Intervenció municipal que  elabori, si s’escau, l’expedient de  
modificació pressupostària adient a fi i efecte que existeixi crèdit adequat i suficient per  
a dur a terme l’esmentada modificació del contracte.

QUART.  Donar trasllat  de l’expedient  i  de la proposta de resolució  a la Comissió  
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, amb suspensió del procediment  
iniciat, de conformitat amb la previsió continguda en l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015,  
de 1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats amb advertiment del seu caràcter  
d’acte de tràmit, no susceptible, per tant, d’ésser recorregut en via administrativa o en  
via judicial. “---------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervencions (les intervencions del membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde President de conformitat amb l’article 
94  del  Reglament  d’organització  dels  Ens  Locals  aprovat  pel  R.D. 
2568/1986 de 28 de novembre.)

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180524&punto=9

  
VOTACIÓ

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents.

Vots a favor:

Grup Municipal de CIU, senyors/es Montserrat Carreras Garcia, Pedro Ruiz Monje, 
Julio Ramon Berrio, Lola Domènech Bartomeu i Jaume Casañas Carballido.

Grup Municipal de GUANYEM CUNIT, senyors Xavier Salvadó Usach, Martin Julio 
Grondona.

Grup Municipal de ERC , senyor Ivan Faccia i Serrano. 

Grup Municipal de ICV ,senyor Antonio Martinez Pascual.

Abstenció:

Grup Municipal de C’s, senyors/es Esther Otero Castro, Soraya Serrano Cruz, José 
Portillo Rovira.
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Grup  Municipal   Socialista  ,  senyors/es  Àngel  Grau  Ramos,   Reyes  Barbero 
Montenegro i Manuela Estudillo Sánchez.

REGIDORIA DE TURISME, PATRIMONI, ENSENYAMENT, FORMACIÓ I OCUPACIÓ

2.9.-  APROVAR  INICIALMENT,  SI  ESCAU,  LES  BASES  ESPECÍFIQUES 
REGULADORES  DE  LA  CONCESSIÓ  DE  PLACES  SOCIALS  A  LA  LLAR 
D’INFANTS MUNICIPAL DE CUNIT PER AL CURS 2018-2019 (EXP.435/2018)

“  ANTECEDENTS

L'Ajuntament de Cunit té la voluntat de continuar amb la concessió de places socials  
de caràcter  gratuït  per assistència a la  llar  d'infants municipal a aquells  infants de  
famílies  amb  problemàtiques  socials  i  econòmiques  greus,  sempre  dins  d'un  pla  
d'intervenció social, entenent com a tal totes aquelles accions i/o activitats realitzades  
conjuntament  amb  les  persones  usuàries,  que  tenen  per  finalitat  la  consecució  
d'objectius que l'ajudin a resoldre la seva problemàtica social.

El 8 de maig de 2018, el tècnic de la Regidoria de Turisme, Patrimoni, Ensenyament,  
Formació i Ocupació va emetre informe número 2018-0066, el qual literalment transcrit  
diu:

“Informe  sobre  la  creació  d’unes  bases  específiques  reguladores  de  la  
concessió de places socials a la llar d’infants municipal de Cunit per al curs  
escolar 2018-2019

Regidoria de Turisme, Patrimoni, 
Ensenyament, Formació i Ocupació

Antecedents

En  data  26  de  gener  de  2018  el  Regidor  de  Turisme,  Patrimoni,  Ensenyament,  
Formació i Ocupació ha emes provisió disposant  la incoació d’expedient administratiu  
número 435/2018, per a l'elaboració d'unes BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ  
DE PLACES SOCIALS A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL DE CUNIT PER AL CURS ESCOLAR  
2018/2019,  i  instant   l'emissió  dels  informes  que  siguin  necessaris  per  tal  de  
determinar les actuacions procedimentals que cal dur a terme.

En aquest sentit, el Reglament de Servei i de Règim Intern de Llars d’Infants de Cunit,  
en el seu article 20, assenyala que “Les llars d'infants municipals podran disposar de  
places socials de caràcter gratuït adreçades a famílies amb problemàtiques socials i  
econòmiques greus quan així es contempli a les bases específiques reguladores de la  
concessió de places socials a les llars d'infants, les quals hauran de ser aprovades per  
a cada curs escolar”.

Així, cada any, es determina el número de places socials, i es publiquen les bases que  
regulen la seva concessió.

Vista la cobertura dels darrers anys (4 places al curs escolar 2016-2017, 3 places al  
curs escolar 2017-2018 fins a data d’avui) es considera convenient mantenir el número  
de places en 4.

 



 

Atès  que  aquests  ajuts  suposen  l’atorgament  d’una  subvenció  per  l’import  de  les  
quotes mensuals de la llar d’infants. L’import màxim de la subvenció per cada una de  
les places socials és de 943,00 euros.

Per determinar aquest import s’ha tingut en compte la bonificació del 50% en la quota  
que estableix la taxa 3.9 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS  
pels alumnes a jornada completa, per tractar-se de famílies que estan per sota dels  
llindars de renda establerts. Aquest bonificació és aplicable a la quota dels mesos de  
setembre a juny, però no al juliol, atès que aquest mes únicament es dona el servei pel  
matí. Per tant, l’import de la subvenció surt del següent càlcul:

Mesos

nº 
meso
s Quota Total

Setembre  a 
juny 10 86,5

865,00 
€

Juliol 1 78
78,00 
€

TOTAL:
943,00 
€

En total, l’import a preveure per les 4 places és de 3.772,00 euros (943 euros/plaça x 4  
places= 3.772 euros)

Atès que  mitjançant decret 2018-1659 de data 8 de maig de 2018  s’ha portat a terme  
una modificació pressupostària, que ha permès dotar la partida 3230 4890000, amb el  
crèdit necessari.

Per tot el que s’ha exposat, 

S’INFORMA  FAVORABLEMENT l’elaboració  i  aprovació  d’unes  noves  Bases  
reguladores de la concessió de places socials a la llar d’infants per al curs escolar  
2018/2019, així com la seva convocatòria supeditada a la aprovació definitiva de les  
bases.

La subvenció anirà a càrrec de la partida 3230 4890000, i el seu import és de 3.772,00  
euros  (943 euros/plaça x 4 places= 3.772 euros).”---------------------------------------

Atès que han estat elaborades les Bases específiques reguladores de la concessió de  
places socials a la llar d'infants municipal de Cunit.

 

Atès  que   s’han  incorporat  a  l’expedient  l’informe  jurídic  del  Departament  de  
Secretaria, així com l’informe de fiscalització prèvia de l’Interventor municipal.

Vist el document comptable A número 8740 d’autorització de la despesa.

FONAMENTS JURÍDICS

Primer.- Atès que la forma ordinària d'atorgament de subvencions és la concurrència  
competitiva, de conformitat amb l'article 9 a) de l'Ordenança general de subvencions.

Segon.- Atès que l'article 124.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens  

 



 

locals,  aprovat  pel  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  preveu  que  prèviament  a  
l'atorgament de subvencions s'han d'elaborar unes bases que regulin la concessió.

Tercer.- Atès que l'article 124.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens  
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, preveu que les bases s'han de  
sotmetre  a  un  termini  d'informació  pública  i  publicar  les  mateixes  en  el  BOP i  
referència al DOGC.

Quart.- Atès que l'article 124.3 del Reglament d'obres, activitats i  serveis dels ens  
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, atorga competències al Ple de la  
Corporació per a l'aprovació de les esmentades bases.

Cinquè.- Articles  17,  20 i  23  de la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre,  general  de  
subvencions.

Sisè.- Resolució  de  9  de  desembre  de  2015  de  la  Intervenció  General  de  
l'Administració  de  l'Estat  per  la  qual  es  regula  el  contingut  i  la  periodicitat  de  la  
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions.

Vistos  els  anteriors  antecedents  i  fonaments  jurídics,  es  proposa  al  Ple  de  la  
Corporació l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.-  APROVAR  INICIALMENT les  Bases  específiques  reguladores  de  la 
concessió  de  places  socials  a  la  llar  d'infants  municipal  de  Cunit  per  al  curs  
2018-2019.

Segon.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis  
de la Corporació municipal per tal que les persones interessades puguin formular les  
al·legacions i suggeriments que estimin adients durant el termini de 20 dies.

Tercer.-  Les  esmentades  bases  s'entendran  aprovades  definitivament,  sense 
necessitat d'un nou acord, si durant el termini d'informació pública no es presenten  
al·legacions. Es publicarà anunci d'aprovació definitiva de les Bases amb el seu text  
íntegre en el BOP, en la Base de Dades Nacional de Subvencions i en la pàgina web  
de l'Ajuntament de Cunit i s'inserirà al DOGC una referència de l'anunci.

Quart.- APROVAR la convocatòria per a l'atorgament de  4 places socials a la llar  
d’infants  municipal  pel  proper  curs  escolar  2018-2019,  de  conformitat  a  les  
determinacions  contemplades  en  les  Bases, condicionada a  l'aprovació  definitiva 
d'aquestes, i PUBLICAR-LA a la Base de Dades Nacional de Subvencions, al BOPT i  
al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Cunit.

Cinquè.- La presentació de sol·licituds, a causa de la naturalesa dels ajuts, no està  
sotmesa a un termini concret; per tant, es poden presentar sol·licituds durant tot el  
curs escolar.

Sisè.- APROVAR el model per a la sol·licitud de l'ajut i presentació de documentació,  
que s'adjunta com a annex I a aquest acord.

Setè.- Autoritzar   la  quantitat  de  3.772   euros,  contemplada  en  l’aplicació  
pressupostària 3230 4890000 centre de cost 02030 del pressupost municipal.

 



 

Vuitè.-. NOTIFICAR aquest acord a les àrees interessades.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Intervencions (les intervencions del membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde President de conformitat amb l’article 
94  del  Reglament  d’organització  dels  Ens  Locals  aprovat  pel  R.D. 
2568/1986 de 28 de novembre.)
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VOTACIÓ

Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents.

Vots a favor:

Grup Municipal de CIU, senyors/es Montserrat Carreras Garcia, Pedro Ruiz Monje, 
Julio Ramon Berrio, Lola Domènech Bartomeu i Jaume Casañas Carballido.

Grup Municipal de GUANYEM CUNIT, senyors Xavier Salvadó Usach, Martin Julio 
Grondona.

Grup Municipal de ERC , senyor Ivan Faccia i Serrano. 

Grup Municipal de ICV ,senyor Antonio Martinez Pascual.

Abstenció:

Grup Municipal de C’s, senyors/es Esther Otero Castro, Soraya Serrano Cruz, José 
Portillo Rovira.

Grup  Municipal   Socialista  ,  senyors/es  Àngel  Grau  Ramos,   Reyes  Barbero 
Montenegro i Manuela Estudillo Sánchez.

2.10.  APROVACIÓ  INICIALMENT,  SI  ESCAU,  DE  LES  BASES  ESPECÍFIQUES 
REGULADORES  DE  LA CONCESSIÓ  DE  PLACES  SOCIALS  AL  CENTRE  DE 
FORMACIÓ  D’ADULTS  DOLORS  PAUL  DE  CUNIT  PER  AL  CURS  ESCOLAR 
2018/2019 (EXP.438/2018)

“  ANTECEDENTS

Durant els darrers cursos el CFA Dolors Paul ha posat a disposició de les famílies en  
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situació socioeconòmica desfavorida,  mitjançant  unes bases específiques,  5 places 
socials  dirigides  a  facilitar  la  matriculació  d'alumnes  a  les  diferents  propostes  
formatives desenvolupades al centre.

L'Ajuntament de Cunit té la voluntat de continuar amb la concessió de places socials  
de  caràcter  gratuït  a  alumnes  del  CFA Dolors  Paul  amb problemàtiques  socials  i  
econòmiques greus, sempre dins d'un pla d'intervenció social, entenent com a tal totes  
aquelles accions i/o activitats realitzades conjuntament amb les persones usuàries,  
que  tenen  per  finalitat  la  consecució  d'objectius  que  l'ajudin  a  resoldre  la  seva  
problemàtica social.

El 8 de maig de 2018, el tècnic de la Regidoria d'Ensenyament, Formació i Ocupació  
va emetre informe número 2018-0067 el qual literalment transcrit diu:

“Informe sobre la creació d’unes bases específiques reguladores de la concessió  
de places socials al Centre de Formació d’Adults Dolors Paul de Cunit per al curs  
escolar 2018/2019 i la seva convocatòria

Regidoria de Turisme, Patrimoni,  
Ensenyament, Formació i Ocupació

Antecedents

En  data  26  de  gener  de  2018  el  Regidor  de  Turisme,  Patrimoni,  Ensenyament,  
Formació i Ocupació ha emes provisió disposant  la incoació d’expedient administratiu  
número  438/2018,  per  a  l'elaboració  d'unes  BASES  REGULADORES  DE  LA  
CONCESSIÓ  DE  PLACES  SOCIALS  AL  CENTRE  DE  FORMACIÓ  D’ADULTS 
DOLORS PAUL PER AL CURS ESCOLAR 2018/2019, i instant  l'emissió dels informes  
que siguin necessaris per tal de determinar les actuacions procedimentals que cal dur a  
terme.

L’objectiu  d’aquests  ajuts  és  que  els  col·lectius  més desfavorits  puguin  accedir  als  
serveis educatius prestats al municipi de Cunit pel Centre de Formació d’adults Dolors  
Paul.

Aquesta ajuts  s’han  anat  convocant  durant  els  darrers anys.  Així,  pel  curs  escolar  
2017-2018, l’Ajuntament de Cunit   va posar a disposició de les famílies en situació  
socioeconòmica  desfavorida,  mitjançant  unes  bases  específiques,  5  places  socials  
dirigides  a  facilitar  la  seva  matriculació  a  les  diferents  propostes  formatives  
desenvolupades al CFA Dolors Paul.

Vista la cobertura dels darrers anys (3 places al curs escolar 2016-2017, 5 places al  
curs escolar 2017-2018) es considera convenient mantenir el número de places en 5.

Atès que aquests ajuts suposen l’atorgament d’una subvenció que permeti pagar els  
preus públics del Centre de Formació Dolors Paul. L’import màxim de la subvenció per  
cada una de les places socials és de 450,00 euros.

Aquest import màxim és el que correspon al preu públic per la realització del curs de  
preparació per a les proves d’accés al Cicle Formatiu de Grau Superior. Per superar  
aquest curs s’ha de fer una part comuna i dues assignatures de la part específica. De  
conformitat amb el preu públic 4.01 PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE  
L’ESCOLA MUNICIPAL   DE FORMACIÓ DOLORS PAUL,  l’import  de la  subvenció  per  
cadascuna de les places socials s’obté de la següent forma:

 



 

Preu públic Descripció
Impor
t

4.01. 2.a) Preparació proves d'accés CFGS (part comuna) 300

4.01.2.b) Preparació proves d'accés CFGS (assignatura específica) 75

4.01.2.b) Preparació proves d'accés CFGS (assignatura específica) 75

TOTAL:
450,00 

€
En total, l’import a preveure per les 5 places és de 2.250,00 euros (450 euros/plaça 
x 4 places= 2.250 euros)

Atès que  mitjançant decret 2018-1659 de data 8 de maig de 2018 s’ha portat a terme 
una modificació pressupostària que ha permès dotar la partida 3260 4890000 amb el  
crèdit necessari.

Per tot el que s’ha exposat, 

S’INFORMA FAVORABLEMENT l’elaboració  i  aprovació d’unes  noves  Bases que 
garanteixin la regulació de la concessió de 5 places socials per al Centre de Formació 
d’Adults Dolors Paul, així com la seva convocatòria pel curs escolar 2018-2019

La  subvenció  anirà  a  càrrec  de  la  partida  3260 4890000,  i  el  seu  import  és  de  
2.250,00 euros  (450 euros/plaça x 4 places= 2.250 euros).”---------------------------

Atès que han estat elaborades les Bases específiques reguladores de la concessió de  
places socials al Centre de Formació d'Adults Dolors Paul de Cunit per al curs escolar  
2018/2019. 

Atès que s’han incorporat a l’expedient l’informe jurídic del Departament de Secretaria,  
així com l’informe de fiscalització prèvia de l’Interventor municipal.

Vist el document comptable A número 8739, que autoritza la despesa per import de  
2.250 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3260 4890000, centre de cost 02040, 
del pressupost municipal.

 

FONAMENTS JURÍDICS

Primer.- Atès que la forma ordinària d'atorgament de subvencions és la concurrència  
competitiva, de conformitat amb l'article 9 a) de l'Ordenança general de subvencions.

Segon.- Atès que l'article 124.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens  
locals,  aprovat  pel  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  preveu  que  prèviament  a  
l'atorgament de subvencions s'han d'elaborar unes bases que regulin la concessió.

Tercer.- Atès que l'article 124.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens  
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, preveu que les bases s'han de  
sotmetre  a  un  termini  d'informació  pública  i  publicar  les  mateixes  en  el  BOP i  
referència al DOGC.

Quart.- Atès que l'article 124.3 del Reglament d'obres, activitats i  serveis dels ens  
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, atorga competències al Ple de la  
Corporació per a l'aprovació de les esmentades bases.

Cinquè.- Articles  17,  20 i  23  de la  Llei  38/2003,  de 17 de novembre,  general  de  
subvencions.

 



 

Sisè.- Resolució  de  9  de  desembre  de  2015  de  la  Intervenció  General  de  
l'Administració  de  l'Estat  per  la  qual  es  regula  el  contingut  i  la  periodicitat  de  la  
informació a subministrar a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions.

Vistos  els  anteriors  antecedents  i  fonaments  jurídics,  es  proposa  al  Ple  de  la  
Corporació l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.-  APROVAR  INICIALMENT les  Bases  específiques  reguladores  de  la  
concessió de places socials al Centre de Formació d'Adults Dolors Paul de Cunit per al  
curs escolar 2018/2019.

Segon.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis  
de la Corporació municipal per tal que les persones interessades puguin formular les  
al·legacions i suggeriments que estimin adients durant el termini de 20 dies.

Tercer.-  Les  esmentades  bases  s'entendran  aprovades  definitivament,  sense 
necessitat d'un nou acord, si durant el termini d'informació pública no es presenten  
al·legacions. Es publicarà anunci d'aprovació definitiva de les Bases amb el seu text  
íntegre en el BOP, en la Base de Dades Nacional de Subvencions i en la pàgina web  
de l'Ajuntament de Cunit i s'inserirà al DOGC una referència de l'anunci.

Quart.- APROVAR la convocatòria per a l'atorgament de subvencions, de conformitat  
a les determinacions contemplades en les Bases,  condicionada a l'aprovació definitiva  
d'aquestes, i PUBLICAR-LA a la Base de Dades Nacional de Subvencions, al BOPT i  
al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Cunit.

Cinquè.- La presentació de sol·licituds, a causa de la naturalesa dels ajuts, no està  
sotmesa a un termini concret; per tant, es poden presentar sol·licituds durant tot el  
curs escolar.

Sisè.- APROVAR el model per a la sol·licitud de l'ajut i presentació de documentació,  
que s'adjunta com a annex I a aquest acord.

Setè.- Autoritzar   la  quantitat  de  2.250,00  euros,  contemplada  en  l’aplicació  
pressupostària 3260 4890000 centre de cost 02040 del pressupost municipal.

Vuitè.-. NOTIFICAR aquest acord a les àrees interessades.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Intervencions (les intervencions del membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde President de conformitat amb l’article 
94  del  Reglament  d’organització  dels  Ens  Locals  aprovat  pel  R.D. 
2568/1986 de 28 de novembre.)
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VOTACIÓ
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Sotmès a votació el dictamen és aprovat per majoria absoluta dels assistents.

Vots a favor:

Grup Municipal de CIU, senyors/es Montserrat Carreras Garcia, Pedro Ruiz Monje, 
Julio Ramon Berrio, Lola Domènech Bartomeu i Jaume Casañas Carballido.

Grup Municipal de GUANYEM CUNIT, senyors Xavier Salvadó Usach, Martin Julio 
Grondona.

Grup Municipal de ERC , senyor Ivan Faccia i Serrano. 

Grup Municipal de ICV ,senyor Antonio Martinez Pascual.

Abstenció:

Grup Municipal de C’s, senyors/es Esther Otero Castro, Soraya Serrano Cruz, José 
Portillo Rovira.

Grup  Municipal   Socialista  ,  senyors/es  Àngel  Grau  Ramos,   Reyes  Barbero 
Montenegro i Manuela Estudillo Sánchez.

2.11.- DONAR COMPTE, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ QUE ES 
VA SIGNAR EN DATA 3 DE MAIG DE 2018 AMB EL CONSORCI DE PROMOCIÓ 
TURÍSTICA DEL PENEDÈS (EXP.4619/2017)

“  ANTECEDENTS

A l’Ajuntament es dóna compte del conveni de col·laboració que es va signar en data 3  
de maig de 2018 amb el Consorci de Promoció Turística del Penedès per fomentar i  
promocionar conjuntament el turisme i enoturisme dins de l’àmbit d’actuació..

Per tal de contribuir al creixement econòmic del territori mitjançant el desenvolupament  
de l’activitat del turisme i de l’enoturisme.

FONAMENTS JURÍDICS

Ateses les competències que l’art. 22 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de  
Règim Local, atorga al Ple de la Corporació.

Vistos els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa  al Ple l’adopció dels  
següents,

 



 

ACORDS

Primer.-  Donar compte del conveni de col·laboració que es va signar en data 3 de  
maig de 2018 amb el Consorci de Promoció Turística del Penedès.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Intervencions (les intervencions del membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde President de conformitat amb l’article 
94  del  Reglament  d’organització  dels  Ens  Locals  aprovat  pel  R.D. 
2568/1986 de 28 de novembre.)
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QUEDEN ASSABENTATS

3.- MOCIONS

3.1.-  MOCIÓ PRESENTADA PEL  GRUP  MUNICIPAL  SOCIALISTA  PER 
EXIGIR LA UNIVERSALITZACIÓ DELS SERVEIS SANITARIS I LA LLUITA 
CONTRA LES LLISTES D’ESPERA (EXP.2891/2018)

“El  passat  dia  7  d’abril  va  celebrar-se  el  Dia  Mundial  de  la  Salut,  enguany  

l’Organització Mundial  de la Salut  es va plantejar l’objectiu  d’assolir  la  cobertura  

sanitària universal per a tothom.

Dels del nostre municipi volem sumar-nos a aquest objectiu, denunciant  el trencament  

que el Govern del Partit Popular ha fet de la Llei General de Sanitat, la Llei Lluch que  

va garantir la cobertura universal del dret a l’atenció sanitària i a la protecció de la  

salut.

El decret-Llei del 2012 del Govern Central va excloure d’aquest dret a centenars de  

milers de persones i, el que és més greu, a les més vulnerables. I a més, ha presentat  

recurs d’inconstitucionalitat a la Llei aprovada pel Parlament de Catalunya de 27 de  

juny passat  que garantia de nou la Universalització de l’Assistència Sanitària amb  

càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.
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Més enllà de rebutjar  aquesta mesura i  exigir  al  Govern de l’Estat  la  retirada del  

recurs, que ha deixat suspesa la Llei, també s’ha de poder garantir que els ciutadans i  

ciutadanes de Catalunya siguin atesos dins d’uns temps garantits i raonables, i aquest  

aspecte es responsabilitat única i exclusivament de la Generalitat de Catalunya.

Segons  dades  del  Departament  de  Salut,  la  llista  d’espera  per  una  intervenció  

quirúrgica a desembre del 2017 era de 163.809 persones, les de consultes externes i  

especialistes eren de 421.841 persones i la de proves diagnòstiques era de 105.290  

persones .

El Govern de la Generalitat no ha complert cap dels compromisos que va adquirir el  

febrer del 2016 de reduir en un any un 10% el temps d’espera per a les intervencions  

quirúrgiques,  i  el  50% del  temps  d’espera  per  a  la  fase  diagnòstica  o  de  visita  a  

l’especialista.

Cal afegir que de manera reiterada s’incompleix l’acord del Parlament de garantir la  

visita al Centre d’Atenció Primària en 48 hores.

Totes aquestes dades adquireixen més gravetat en el nostre municipi en les èpoques  
turístiques i vacacionals quan es triplica.

o  quadruplica  la  població,  es  tanquen  les  agendes  de  visites  i  creixen  molt  

considerablement les necessitats d'assistència sanitària.

Cunit  no és aliè a tota aquesta problemàtica.  Com ja hem denunciat en nombroses  

ocasions el nostre poble té mancances en l’assistència sanitària: manca d’urgències 24  

hores, esperes en la programació de visites, manca d’una ambulància permanent al  

nostre municipi... 

Cal recordar que al ple ordinari del 24 de març de 2016 el Grup Municipal Socialista  

de Cunit va presentar una moció, que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups  

del consistori,  reclamant la posta en marxa d’un servei continuat d’atenció mèdica  

urgent  com  també  d’infermeria  les  24  hores  del  dia.  També  es  va  reclamar  una  

ambulància fixa en el nostre municipi. En aquesta mateixa moció també es va instar al  

Govern  de  la  Generalitat,  amb  competència  plena  en  matèria  de  salut,  i  a  la  

Conselleria de Salut a dotar als serveis  de salut del municipi de Cunit de tots els  

recursos tant humans com materials perquè puguin desenvolupar la seva tasca d’acord  

amb les  necessitats  reals  del  poble,  tenint  en  compte que hi  ha èpoques  en que la  

 



 

població del municipi es multiplica per 3 o per 4. Al mateix temps instar als organismes  

esmentats l’adequació necessària dels serveis externs i hospitalaris per poder donar  

l’atenció adient als usuaris del nostre municipi.

Han passat ja més de 2 anys des de que es va aprovar aquella moció i a hores d’ara no  

s’ha vist cap resultat.

Per tot això, des del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Cunit sol·licitem a la  

resta de grups municipals, el suport als següents:

ACORDS

1.- Instar al Govern d’Espanya perquè promogui la derogació del “Real Decret-Llei  

16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema  

Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions”

2.- Exigir la retirada del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern d’Espanya  

contra la llei 9/2017 de 27 de juny d’Universalització de l’assistència sanitària amb  

càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, aprovada pel Parlament  

de Catalunya.

3.-  Instar  a  la  Generalitat  de  Catalunya  a  establir  les  mesures  necessàries,  amb  

objectius clars, calendari, pressupost i formes d’execució per disminuir la bossa actual  

de  llista  d’espera tant  en proves  diagnòstiques,  visites  a  l’especialista,  com proves  

quirúrgiques.

4.- Instar a la Generalitat de Catalunya a l’aprovació d’un Decret d’Accessibilitat, on  

s’estableixin uns temps màxims garantits per a tots els serveis sanitaris, garantint la  

qualitat i l’equitat territorial.

5.- Instar de nou al Govern de la Generalitat, amb competència plena en matèria de  

salut, i a la Conselleria de Salut a dotar als serveis  de salut del municipi de Cunit de  

tots els recursos tant humans com materials perquè puguin desenvolupar la seva tasca  

d’acord amb les necessitats reals del poble, tenint en compte que hi ha èpoques en que  

 



 

la  població  del  municipi  es  multiplica  per  3  o  per  4.  Al  mateix  temps  instar  als  

organismes esmentats  l’adequació  necessària dels  serveis  externs  i  hospitalaris  per  

poder donar l’atenció adient als usuaris del nostre municipi.

6.-  Reclamar  de  nou  a  la  Conselleria  de  Salut  la  creació  d’un  servei  d’urgències  

d’atenció mèdica i d’infermeria les 24 hores del dia així com un servei d’ambulància  

permanent al municipi de Cunit.

7.-  Convocar una reunió urgent de la Comissió de Sanitat de Cunit per tal de tractar  

els greus problemes que afecten directament al municipi i elaborar un pla de xoc per  

solucionar  els  esmentats  problemes  tot  exigint  al  Departament  de  Salut  de  la  

Generalitat la seva absoluta col·laboració. 

8.-  Traslladar  aquests  acords  al  Govern  d'Espanya,  a  la  Generalitat  de  Catalunya  

(Departament de Salut), i als grups parlamentaris del Congrés de Diputats, del Senat, i  

del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació  

de Municipis de Catalunya i a la Comissió de Sanitat de Cunit.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervencions (les intervencions del membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde President de conformitat amb l’article 
94  del  Reglament  d’organització  dels  Ens  Locals  aprovat  pel  R.D. 
2568/1986 de 28 de novembre.)

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180524&punto=  13

VOTACIÓ

Sotmesa a votació la moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents.

Vots a favor:

Grup Municipal de CIU, senyors/es Montserrat Carreras Garcia, Pedro Ruiz Monje, 
Julio Ramon Berrio, Lola Domènech Bartomeu i Jaume Casañas Carballido.
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Grup Municipal de GUANYEM CUNIT, senyors Xavier Salvadó Usach, Martin Julio 
Grondona.

Grup Municipal de ERC , senyor Ivan Faccia i Serrano. 

Grup Municipal de ICV ,senyor Antonio Martinez Pascual.

Grup  Municipal   Socialista  ,  senyors/es  Àngel  Grau  Ramos,   Reyes  Barbero 
Montenegro i Manuela Estudillo Sánchez.

Abstenció:

Grup Municipal de C’s, senyors/es Esther Otero Castro, Soraya Serrano Cruz, José 
Portillo Rovira.

3.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIU PER LA LÍNIA 
D’ENLLAÇ  ENTRE  EL  PENEDÈS  MARÍTIM  I  TARRAGONA  PORT 
AVENTURA (R17). (EXP. 2896/2018)

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La posada en funcionament de la variant ferroviària del Corredor del Mediterrani entre  
Vandellòs i Vila-seca suposarà un canvi a l’esquema ferroviari del Camp de Tarragona.  
Un dels canvis més destacats és la desconnexió de l’actual tram entre l’estació de port  
Aventura i la Central Nuclear de Vandellòs de via única.

Del pla de reestructuració dels serveis ferroviaris per adaptar-se al nou esquema, que  
va ser presentat el 19 de abril de 2018 per la Generalitat de Catalunya, es destaca els  
següents punts:

 Perllongament la línia RT1 des de Tarragona fins a l’Arboç, essent una línia  
entre Reus i l’Arboç.

 Escurçament  de  l’actual  línia  RT2.  La  nova  línia  RT2  farà  el  tram  Port  
Aventura-Tarragona, amb 10 expedicions al dia.

 Creació de la línia R17 entre Barcelona i Port Aventura, amb 4 expedicions als  
dia.

 S’entén que hi haurà coordinació d’horaris entre les línies regionals (excepte  
R17) amb la nova línia RT2 a l’estació de Tarragona.

 Sembla que s’inclou una parada al Prat de Llobregat de tots els serveis de  
regionals.

 Convertir el tram Port Aventura- Cambrils en un Tren Tram.

D’aquesta manera, sembla que es garanteix l’accés ferroviari al Complex Recreatiu de  
Port Aventura. El Complex Recreatiu de Port Aventura és un dels principals atractius  

 



 

turístics del Camp de Tarragona i de les zones properes com són el Penedès i les  
Terres de l’Ebre, amb quasi 5 milions de visitants anuals i que dóna feina a uns 4.000  
treballadors durant la temporada alta.

En el cas del Penedès, i més concretament del Penedès Marítim amb les poblacions  
de Sitges,  Sant  Pere  de  Ribes,  Vilanova i  la  Geltrú,  Cubelles,  Cunit,  Calafell  i  El  
Vendrell, també es beneficien de la presencia del Complex de Port Aventura i el solen  
oferir  com atracció turística complementaria de gran importància. A més a més, es  
conegut  que  una  part  dels  treballadors  de  Port  Aventura  resideixen  al  Penedès  
Marítim.

Actualment,  tant  els  visitants  de  Port  Aventura  que  pernocten  als  municipis  del  
Penedès Marítim com els treballadors que hi viuen al Penedès Marítim han de fer, en  
el  pitjor  dels  casos,  un transbordament  si  volen usar  el  tren  per  arribar  a  aquest  
complex  recreatiu.  Aquest  transbordament  ja  sol  consumir  una  part  important  del  
viatge degut a la manca de coordinació entre els horaris dels diferents serveis.

Amb el nou esquema de serveis ferroviari proposat, la situació pot empitjorar i requerir  
fins a dos transbordaments,  sense haver  resolt  cap dels  problemes existents amb  
l’esquema actual.
Aquest  resultat  afectarà  negativament  a  l’atractiu  turístic  de  les  poblacions  del  
Penedès Marítim i podrà fomentar l’ús del vehicle privat dels visitants i treballadors.

També cal recordar que les poblacions del Penedès Marítim fa temps que reclamen  
millors relacions amb el Camp de Tarragona. Les seves principals propostes son el  
perllongament d’alguns serveis R2Sud fins a Reus (essent semidirecte entre El Prat  
de  Llobregat  i  Sitges,  aturant-se  a  totes  les  estacions  entre  Sitges  i  Reus),  i  la  
coordinació horària entre totes les línies a l’estació de St. Vicenç de Calders  per a que  
en  pocs  minuts  es  pugui  fer  el  transbord  necessari  per  continuar  el  viatge.  Cap  
d’aquestes  reclamacions  necessàries  per  millorar  la  competitivitat  d’aquestes  
poblacions i el benestar de la seva ciutadania ha estat satisfeta en cap grau i, per tant,  
continuen sobre la taula.

Finalment, cal valorar els temps de viatge de les possibles solucions. Segons horaris  
actuals  (abril  2018),  el  temps  de  viatge  entre  Barcelona-Sants  i  Port  Aventura  és  
d’entre 70 i  80 minuts en la  gran majoria  dels  serveis  Regionals,  llevat  del  servei  
directe entre Barcelona i Tarragona amb poc més de 60 minuts de trajecte. En sentit  
oposat s’incrementa el temps de viatge en uns 10 minuts.  Aquesta  variabilitat  es  
dóna per la gestió ferroviari del tram ferroviari  de via única que quedarà eliminada  
amb el nou esquema.

El tram entre St. Vicenç de Calders i Tarragona es pot fer en 18 minuts sense aturades  
i en 21 minuts si s’atura a Torredembarra i Altafulla-Tamarit,  en ambdós sentits. El  
temps  de  viatge  St.  Vicenç  de  Calders  i  Barcelona  sol  estar  en  60  minuts  amb  
Rodalies i en més de 45 minuts amb Regionals. També cal recordar que durant anys,  
existia  un servei  Rodalies CIVIS que feia el  trajecte entre St.  Vicenç de Calders i  
Barcelona-Sants en 53 minuts, aproximadament. Els temps de viatge del serveis de  
rodalies no mostren quasi variacions entre els sentits.

La nova R17 és una oportunitat pel Penedès Marítim que no es pot desaprofitar de  
cap de les maneres. És per això i pel fet que aquesta reclamació no hauria de suposar  
cap increment temps de viatge entre Port Aventura i Barcelona respecte als actuals  
serveis que tenen aturades a Torredembarra i Altafulla, que es considera oportú que la  

 



 

nova R17 pugui donar servei directe i sense transbordaments a totes les poblacions  
del Penedès Marítim.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Vist  els  arguments  anteriors  es  proposa  al  ple  municipal  l’adopció  dels  següents  
acords:

 Que totes les expedicions de la nova línia R17 s’aturin a totes les estacions i  
baixadors entre Port Aventura i Sitges (ambdós inclusos), al Prat de Llobregat i  
a les estacions i baixadors de Barcelona que es considerin oportunes.

 Garantir un temps d’espera màxim de 10 minuts a l’estació de Sant Vicenç de  
Calders entre la línia R4 i la nova R17 pels moviments entre el Penedès interior  
i Port Aventura, i viceversa.

 Donar  compte dels  acords  al  Departament  de Territori  i  Sostenibilitat  de  la  
Generalitat  de Catalunya,  al  Ministeri  de  Foment del Govern d’Espanya, al  
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, al Consell Comarcal del Baix Penedès, al  
Consell Comarcal del Garraf, a l’Ajuntament de Sitges, a l’Ajuntament de Sant  
Pere  de  Ribes,  a  l’Ajuntament  de  Vilanova  i  la  Geltrú,  a  l’Ajuntament  de  
Cubelles, a l’Ajuntament de Calafell,  a l’Ajuntament del Vendrell,  a ADIF, i a  
Rodalies Renfe.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervencions (les intervencions del membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde President de conformitat amb l’article 
94  del  Reglament  d’organització  dels  Ens  Locals  aprovat  pel  R.D. 
2568/1986 de 28 de novembre.)

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180524&punto=14

VOTACIÓ

Sotmesa a votació la moció és aprovada per UNANIMITAT dels assistents.

3.3.-  MOCIÓ  PRESENTADA  PEL  GRUP  MUNICIPAL  CIU  PER 
DESENVOLUPAR UN PLA ESTRATÈGIC DE LA COSTA DEL  PENEDÈS 
MARÍTIM (EXP.2897/2018)

“El litoral de la Vegueria del Penedès, la zona coneguda com a Penedès Marítim, entre  
els municipis de Sitges i el Vendrell. Les nostres platges són el major actiu i atractiu  

 

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180524&punto=14


 

turístic  del  territori  que  presenten  un  seguit  de  problemes  als  que  cal  trobar  una 
solució a mig i llarg termini.

La  construcció  de  ports  esportius  mal  dissenyats  i  la   sobreexplotació  i  
impermeabilització  de  les  conques  hidrogràfiques  amb  la  disminució  de  les  
aportacions  d’aigües  i  sediments  han  suposat  una  regressió  de  les  platges  i  un 
perjudici a les infraestructures costaneres.

Els  darrers anys  la  situació ha esdevingut  critica,  i  les llevantades s’han emportat  
literalment la platja,  i  les aigües del Mar Mediterrani han entrat,  fins i  tot als nuclis  
urbans, transformant els carrers en petits canals, d’aigua i sorra.

Valorem positivament les aportacions de sorra que fa el Ministeri de Medi Ambient,  
però no només no solucionen els problemes a curt termini, sinó que impedeixen tenir  
una consideració global del problema. 

Com dèiem abans, les platges són un dels actius més importants des del punt de vista  
socioeconòmic del territori,  i  el  sector turístic té un pes molt  elevat  en el  PIB dels  
nostres  municipis,  és  per  això  que  creiem que  és  important  desenvolupar  un Pla  
Estratègic per tal de realitzar un projecte global de conservació del nostre litoral, des  
del punt de vista ecològic i econòmic.

Es per tot això que sol·licitem;

1. Que  és  constitueixi  un  grup  de  treball  amb  els  ens  responsables  de  la  
conservació del nostre litoral.(Govern Central,  Delegacions del Govern de la  
Generalitat,  Diputacions provincials,  Consell Comarcals del Garraf i  del Baix  
Penedès, i dels Ajuntaments del litoral penedesenc, Sitges, Vilanova i la Geltrú,  
Cubelles, Cunit, Calafell i El Vendrell.)

2. Que és realitzin els estudis i les accions pertinents per tal de tenir un projecte  
global de la situació del nostre litoral i que eviti la seva regressió. També que  
es projectin els estudis i treballs associats a la conservació i a la explotació de  
les  platges  d’una  manera  sostenible,  comptant  amb  les  aportacions  dels  
empresaris  del  sector  turístic  i  els  grup  ecologistes  i  d’estudis  històrics  i  
patrimonials que treballen en la conservació del patrimoni històric i natural.

3. Que  els  consell  comarcals  del  Garraf  i  del  Baix  Penedès  coordinin  els  
seguiment d’aquests treballs per tal de donar una dimensió transversal a les  
nostres platges.

4. Traslladar  aquesta  moció  als  ens  administratius  considerats  en  la  mateixa.  
Delegació  del  govern  central  a  Catalunya,  Generalitat  de  Catalunya,  
Departament  de  Medi  Ambient,  Diputacions  provincials  de  Barcelona  i  
Tarragona,  Consells  Comarcals  del  Garraf  i  del  Baix  Penedès,  i  als  
ajuntaments  del  litoral  penedesenc;  Sitges,  Vilanova  i  la  Geltrú,  Cubelles,  
Cunit,  Calafell  i  El  
Vendrell.”---------------------------------------------------------------------------------------------  

 



 

Intervencions (les intervencions del membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde President de conformitat amb l’article 
94  del  Reglament  d’organització  dels  Ens  Locals  aprovat  pel  R.D. 
2568/1986 de 28 de novembre.)

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180524&punto=  15

VOTACIÓ

Sotmesa a votació la moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents.

Vots a favor:

Grup Municipal de CIU, senyors/es Montserrat Carreras Garcia, Pedro Ruiz Monje, 
Julio Ramon Berrio, Lola Domènech Bartomeu i Jaume Casañas Carballido.

Grup Municipal de GUANYEM CUNIT, senyors Xavier Salvadó Usach, Martin Julio 
Grondona.

Grup Municipal de ERC , senyor Ivan Faccia i Serrano. 

Grup Municipal de ICV ,senyor Antonio Martinez Pascual.

Grup  Municipal   Socialista  ,  senyors/es  Àngel  Grau  Ramos,   Reyes  Barbero 
Montenegro i Manuela Estudillo Sánchez.

Abstenció:

Grup Municipal C’s,  senyors/es Esther Otero Castro, Soraya Serrano Cruz i  José 
Portillo Rovira.

A les 21:38 hores abandonen la sala de plens els regidors Pedro Ruiz Monje i 
Ivan Faccia Serrano.

PART DE CONTROL

 

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180524&punto=1


 

DACIÓ  DE  COMPTE de  les  resolucions  emeses  per  l’Alcaldia  de  la 
corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament 
d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la 
resolució núm. 833 al 1720 corresponents a l’any 2018. (EXP. 2718/2018)

“  ANTECEDENTS 

 

Atès que en la sessió anterior del ple ordinari de data 22 de març de 2018  
es  va  donar  compte  dels  decrets  de  l’alcaldia,  fins  el  núm.  832,  
corresponents a l’any 2018.

 

Atès que a data 14 de maig de 2018 s’han publicat els decrets de l’alcaldia  
del núm. 833 al 1720 corresponents a l’any 2018.

 

FONAMENTS JURÍDICS

Primer.- De conformitat amb l'article 42 del Reial decret 2568/86 de 28 de  
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament i  
règim jurídic  dels  ens  locals  i  als  efectes  del  control  i  fiscalització  dels  
òrgans de govern, previst a l'article 22.2.a) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril.

 

Segon.- Atès  les  competències que l’article  21.1  de  la  Llei  7/1985 de  2  
d’abril atorga a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació municipal.

 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, és  PROCEDENT:

-  Donar  compte  dels  decrets  de  l’alcaldia  del  núm.  833  al  núm.  1720  
corresponents  a  l’any 
2018.”-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Intervencions (les intervencions del membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde President de conformitat amb l’article 
94  del  Reglament  d’organització  dels  Ens  Locals  aprovat  pel  R.D. 
2568/1986 de 28 de novembre.)

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180524&punto=  16
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QUEDEN ASSABENTATS

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per 
delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el 
que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de 
les entitats locals, en data de 13 de març de 2018 (ordinària), de 20 de 
març de 2018 (ordinària), de 27 de març de 2018 (ordinària), de 03 d’abril 
de 2018 (ordinària), de 10 d’abril de 2018 (ordinària), de 17 d’abril de 2018 
(ordinària),  de  24  d’abril  de  2018  (ordinària),  de  03  de  maig  de  2018 
(extraordinària) i de 08 de maig de 2018 (ordinària)  (EXP. 2708/2018)
 

“  ANTECEDENTS
Atès que a la sessió plenària de 22 de març de 2018 es van aprovar les  
actes de la Junta de Govern Local  de data , 2 de gener de 2018, 9 de gener  
de 2018, 16 de gener de 2018, 23 de gener de 2018, 30 de gener de 2018,  
6 de febrer de 2018, 13 de febrer de 2018, 20 de febrer de 2018, 27 de  
febrer de 2018, 6 de març de 2018. 

Atès que a data de la sessió plenària de 24 de maig de 2018 s’han aprovat  
les actes de la Junta de Govern local de:

- 13 de març de 2018 (Ordinària)
- 20 de març de 2018 (ordinària)
- 27 de març de 2018 (Ordinària)
- 03 d’abril de 2018 (Ordinària)
- 10 d’abril de 2018 (Ordinària)
- 17 d’abril de 2018 (Ordinària)
- 24 d’abril de 2018 (Ordinària)
- 03 de maig 2018 (Extraordinària)
- 08 de maig  de 2018 (Ordinària)

  FONAMENTS JURÍDICS

Primer.- Atès els articles 50.2 del Reial decret 2568/86 de 28 de novembre,  
pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament i règim jurídic  
dels ens locals i als efectes del control i fiscalització dels òrgans de govern,  
previst a l'article 22.2.a) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril.

Segon.- Atès les competències que l’article 21.1 de la Llei  7/1985 de 2  
d’abril atorga a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació municipal.

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es PROCEDENT:

- Donar compte de les següents actes de les Juntes de Govern Local:

 



 

- 13 de març de 2018 (Ordinària)
- 20 de març de 2018 (ordinària)
- 27 de març de 2018 (Ordinària)
- 03 d’abril de 2018 (Ordinària)
- 10 d’abril de 2018 (Ordinària)
- 17 d’abril de 2018 (Ordinària)
- 24 d’abril de 2018 (Ordinària)
- 03 de maig 2018 (Extraordinària)
- 08 de maig  de 2018 (Ordinària)

    
----------------------------------------------------------------------------------------

Intervencions (les intervencions del membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. Alcalde President de conformitat amb l’article 
94  del  Reglament  d’organització  dels  Ens  Locals  aprovat  pel  R.D. 
2568/1986 de 28 de novembre.)

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180524&punto=  17

QUEDEN ASSABENTATS

4. PRECS I PREGUNTES

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180524&punto=  18

I  dit  això,  quan  són  les  22:25  hores  s’aixeca  la  sessió  per  ordre  de  la 
Presidència i s’estén la present acta de la qual jo, com a Secretari en dono fe.

 

Vist i plau EL SECRETARI,
L’ALCALDESSA,  

 

http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180524&punto=1
http://cunit.videoacta.es/?pleno=20180524&punto=1


 

Montserrat Carreras García Jordi Gasulla Sabaté
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