
Document sobre l'estat de compliment del contracte entre 
l'Ajuntament de Valls i la “UTE Valls” pels serveis públics municipals 
d'enllumentat i aigües residuals

Valls, abril del 2014

Aquest informe analitza el Contracte mix de gestió del servei públic de les estacions depuradores 
d'aigües residuals de Valls (EDARI i EDAR) i el contracte de serveis d'enllumenat exterior, 
l'execució de les obres programades dintre del pla d'adequació i de les instal·lacions elèctriques i 
de fontaneria d'edificis d'ús o de titularitat pública. Firmat el 10 d'abril del 2010 entre l'Ajuntament 
de Valls i UTE Electromecànica Soler SL – Aquagest Medio Ambiente SA (en endavant, UTE 
Valls).

En el primer i segon punt es ressenyen dos incompliments de projectes importants vinculats al 
contracte amb la UTE Valls pels serveis públics d'enllumenat i aigües residuals. Recordem que 
aquests dos projectes van justificar l'externalització dels serveis a causa de la suposada incapacitat 
de l'Ajuntament per tirar-los endavant.

En els punts tres i quatre, la CUP demana l'elaboració d'un informe sobre els incompliments 
d'aquest contracte, un informe del secretari municipal sobre les possibles conseqüències legals dels 
incompliments i documentació que ho acrediti.



1. Incompliment en l'execució de la connexió al col·lector en alta de la xarxa de 
sanejament de Mas Clariana, 

Retard de quasi quatre anys; s'hauria d'haver executat dins el termini del primer semestre del 2010:

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Clàusula 4: Clàusules especials de licitació

7. Criteris que estima la Mesa de contractació per formular la seva proposta i per a l'apreciació del 
caràcter temerari o desproporcionat d'una oferta

Criteris objectius
b) Millores a proposar per l'adjudicatari: Total 20 punts

1. Execució a càrrec de l'adjudicatari de la connexió al col·lector en alta de la xarxa de 
sanejament de Mas Clariana, dins el termini del primer semestre del 2010

Clàusula acceptada per part del contractista en l'Annex 2 del contracte, en aquests termes:

“l'execució de la connexió al col·lector en alta de la xarxa de sanejament de Mas Clariana, dins el 
termini del primer semestre del 2010. Es comprometen a l'execusió total de l'obra inclosa la 
redacció del projecte i la direcció de l'obra inclosa en l'annex 6 del Plec Tècnic del sistema de 
sanejament del projecte de licitació.”
Signat el 30 de setembre del 2009

2. Incompliment del Pla d'Adequació de l'enllumentat 

Retard de dos anys en l'execució del Pla:

CAPÍTOL VI
ELABORACIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA D'ADEQUACIÓ DE L'ENLLUMENAT

El termini per l'elaboració del Pla d'Adequació és de 4 mesos a comptar des de la data d'adjudicació.
El Pla d'Adequació (...) s'haurà d'executar durant els primers 2 anys.

CAPÍTOL VII
DE L'EXECUCIÓ D'OBRES PROGRAMADES DEL PLA D'ADEQUACIÓ DE LA XARXA 
D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE VALLS

50- Pla de les obres i responsabilitats
El concessionari presentarà, abans de començar l'obra, un Pla d'Obres per definir terminis i garantir 
el compliment dels 3 anys per a la realització de les obres previstes en el Pla....

51- Termini màxim d'execució de les obres.
... dos anys a comptar des de la data d'inici de la Contracta.



3. Petició d'un informe amb l'estat de compliment dels acords del contracte amb 
UTE Valls

Especialment pel què fa referència als següents compromisos contractuals:

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES GENERALS I PARTICULARS PER LA 
CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DEL MUNICIPI DE 
VALLS

CAPÍTOL V
SERVEIS A REALITZAR PEL CONTRACTISTA

9. Presentar un informe tècnic mensual de les tasques d'explotació efectuades, incidències, 
analítiques, cabals tractats, consums elèctrics, etc.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNCIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT OBERT, 
PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTA DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 
L'ENLLUMENAT EXTERIOR, L'EXECUCIÓ DE LES OBRES PROGRAMADES EN EL PLA 
D'ADEQUACIÓ I DE LES INTAL·LACIONS ELÈCTIQUES I DE FONTANERIA DELS 
EDIFICIS D'ÚS MUNICIPAL DE VALLS

Capítol IV Manteniment integral de l'enllumenat públic

31-Control normatiu

Anualment es revisaran les intal·lacions... De cada revisió, l'EIC emetrà la perceptiva acta de 
comprovació, una còpia de la qual es facilitarà als serveis tècnics municipals.

... en el termini d'un any des de l'inici del contracte, l'adjudicatari haurà de tenir elaborat un Pla 
d'Adequació per etapes de renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic, el qual estigui adaptat 
a la normativa que s'indica...

33. Anàlisi i control de l'estalvi energètic
L'adjudicatari, en el termini de sis mesos comptats des de l'inici del contracte, haurà de presentar 
una proposta raonada, assumible i una valoració econòmica de canvis de tarifa i millora de factor 
potència de tota la xarxa que no estigui optimitzada. En aquest estudi, s'haurà de fer una estimació 
nominal i teòrica del consum anual (mes a mes) de cada quadre.

34. Elaboració i manteniment del plànol inventari base digitalitzat de la xarxa d'enllument públic
L'adjudicatari elaborarà, en el termini màxim d'un any comptat des de l'inici del contracte, una nova 
base cartogràfica d'inventari de tota la xarxa d'enllumenat públic. En aquesta base hi hauran de 
constar com a mínim els següents elements...

PLA D'ADEQUACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR EXISTENT DEL MUNICIPI DE 
VALLS

10. PROGRAMA D'ACTUACIONS PER A L'ADAPTACIÓ DELS SISTEMES D'ENLLUMENAT 
EXTERIOR
10.1Actuacions correctores sobre l'enllumentat exterior públic
10.1.1.Calendari d'actuacions
... el termini per adaptar l'enllumenat exterior existent del municipi finalitza el 31 d'agost de 2009 



(disposició transitòria tercera del Reglament).

10.1Actuacions correctores sobre l'enllumentat exterior privat.
Accions estratègiques de l'Ajuntament per promoure l'adequació de la il·luminació exterior de 
titularitat privada

12.PROGRAMA DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC

ANNEX AL PLA D'ADEQUACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR EXISTENT DEL 
MUNICIPI DE VALLS
2.3 Equipaments municipals i monuments públics
Les actuacions proposades per l'enllumenat viari del municipi són les següents: (...)

MILLORES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
2.1.1 Connexió al col·lector en alta de la xarxa de sanejament de Mas Clariana
2.1.2 Aportació econòmica construcció nova EDAR industrial de Valls

“l'aportació econòmica a fons perdut de 400.000€ per a la construcció de la nova EDAR industrial 
de Valls.”
(Fitxa A3b)
Títol de la millora: Projecte Construcció de la nova EDAR industrial de Valls

2.1.3 Recursos econòmics destinats al Pla d'Adequació lumínica
“Oferir un increment de recursos econòmics de 275.000€ destinats al Pla d'Adequació lumínica 
sense càrrec per l'Ajuntament.”

2.1.4 Assumpció de la conservació, manteniment i explotació del tractament 
terciari

(Fitxa A3b)
Títol de millora: gestió, manteniment i explotació del tractament terciari
Descripció: D'acord al PPT, es contempla que a partir del tercer any del contracte entrarà en 
funcionament el tractament terciari de l'EDAR de Valls urbana...

QUALITAT I MEDI AMBIENT Fitxa A4a
Declaració de compromís a incorporar el sistema de sanejament, a un sistema d'assegurament de la 
qualitat, indicant el sistema de qualitat i el termini màxim per fer-ho:

– implantar el sistema de qualitat (ISO 9001: 2008) durant el primer any del contracte, a la 
gestió del Sistema de sanejament de EDAR i EDARI Valls i a sol·licitar les corresponents 
auditories de certificació.

– Implantar el sistema de gestió ambiental (ISO 14001: 2004) durant el segon any del 
contracte (...)

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Fitxa A4b1
“AQUAGEST MEDI AMBIENT està tramitant la certificació OHSAS Occupational Health and 
Safety Management System 18001:2007, i la data prevista de certificació és Gener 2010.

BRIGADA D'INTERVENCIÓ RÀPIDA
“...constitució d'una brigada d'intervenció ràpida, conformada per un parella de treballadors de la 
pròpia UTE.”
A partir de la recepció de la incidència, sigui d'un ciutadà o del propi ajuntament, s'obre la 
incidència i es classifica per prioritat. D'acord amb un gestor municipal es procedeix a la reparació, 
la validació de la reparació i es torna l'avís al ciutadà de forma que es tanca la incidència.

BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS
Títol de millora: Programa de bones pràctiques ambientals (BPA) i Programa de sensibilització 



ambiental.
Descripció: 
“... va adreçat a tot el personal que treballa en les depuradores...”
“El programa consisteix en una diagnosi inicial sobre l'estat d'aquests aspectes en cada 
depuradora...”
“... incorporar a la EDAR i EDARI de Valls a dins el Programa de Bones Pràctiques Ambiental.”

PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL:
“Els objectius d'aquest programa de formació és donar a conèixer el cicle integral de l'aigua entre 
les diferents etapes formatives dels alumnats així com les activitats en aquest camp desenvolupades 
per Aquagest Mdei Ambient així com donar informació i eines pedagògiques vàlides i compatibles 
amb els diferents cicles formatius.”
“... s'ofereix a l'Ajuntament de Valls un programa de formació sobre el cicle integral de l'aigua i els 
seus aspectes medi ambientals...”

ACTUACIONS EN LA GESTIÓ
Fitxa A3c
Títol de millora: ESTUDI RESPIROMETRIC
Descripció: “... Aquagest Medi Ambient realitzarà un estudi respiromètric a la EDAR de Valls 
urbana i Valls industrial per tal de conèixer el comportament del procés de depuració.”

Fitxa A3c
Títol de la millora: inspecció de clavegueram mitjançant robot TV

ALTRES ASPECTES DE CARÀCTER TÈCNIC
DECLARACIÓ: implantació programa de gestió del manteniment
DECLARACIÓ d'implantació d'un programa d'explotació, conservació i manteniment de la xarxa 
de col·lectors.

PLA DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE VALLS 
(SETEMBRE 2009)
1.1.7 Anàlisi i control d'estalvi energètic
“Per tant doncs la UTE, es compromet a realitzar un control dels consums i contractacions dels 
centres de consum de l'enllumenat públic i realitzar una proposta de millora d'estalvi energètic.
1.2.2 Control de Qualitat i Medi Ambient 
“La UTE dissenyarà, implantarà i formarà un Pla de Control de Qualitat i verificarà el seu 
compliment...”
Aquest Pla de Control Medi Ambiental contempla l'entrega d'un informe anual...”
1.2.3 Servei de Seguretat i Salut
“... es dissenyarà, implantarà i es formarà al planter destinat en el Pla de Seguretat i Salut i el seu 
compliment.

Documentació requerida:

– Informe de l'estat de compliment de la UTE Valls dels compromisos contractuals i de les 
“millores a càrrec del contractista.”

– Faltes i sancions imposades al contractista per incompliments de contracte
– Resultats de les actes de comprovació de l'Entitat d'Inspeció i Control, de les revisions 

anuals de les intal·lacions “que siguin necessàries, en compliment de la Instrucció Tècnica 
Complementària ITC-BT-05 del Reglament electrotècnic per a la baixa tensió”

– Pla d'Adequació per etapes de renovació de les instal·lacions d'enllumenat públic, segons 



s'estipula al punt 31-Control normatiu, del Capítol IV Manteniment integral de l'enllumenat 
públic

– informe tècnic mensual dels últims 5 mesos, de les tasques d'explotació efectuades, 
incidències, analítiques, cabals tractats, consums elèctrics, etc. tal com estableix el 
CAPÍTOL V SERVEIS A REALITZAR PEL CONTRACTISTA

– “proposta raonada, assumible i una valoració econòmica de canvis de tarifa i millora de 
factor potència de tota la xarxa que no estigui optimitzada.” tal com estableix el punt 33. 
Anàlisi i control de l'estalvi energètic del Capítol IV Manteniment integral de l'enllumenat 
públic

– Acreditació del compliment del punt 33 del capítol IV: “Elaboració i manteniment del plànol 
inventari base digitalitzat de la xarxa d'enllument públic”

– Estudi Respiromètric de les EDAR urbana i industrial.
– proposta de millora d'estalvi energètic, establerta en el PLA DE MANTENIMENT DE 

L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE VALLS
– Tots els informes anuals del Pla de Control Medi Ambiental 
– Pla de Seguretat i Salut previst en el PLA DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT 

PÚBLIC DEL MUNICIPI DE VALLS

4. Petició d'un informe del Secretari de l'Ajuntament de Valls sobre les 
conseqüències legals dels incompliments de contracte per part de la UTE Valls


