SERVEIS MUNICIPALS
c/ Sant Jaume, 16-26 - Planta 5a. Despatx 504 Edifici Vila Oberta 08401-Granollers. Tel. 93 842 66 70. Email
serveis@ajuntament.granollers.cat
Ref.: MCasas/ 14029

Catalina Victory i Molné, secretària general de l'Ajuntament de Granollers,
CERTIFICO: Que en la sessió ordinària del ple de la corporació que va tenir lloc el dia 30 de juny de
2014, fou pres, entre altres, l'acord següent :
2014
"5
5).- DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR L 'ACORD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A
FAVOR DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS , EN MATÈRIA DE
MANTENIMENT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL I ALTRES TREBALLS
COMPLEMENTARIS .
El Ple de la corporació que va tenir lloc el dia 29 d'octubre de 2013, va aprovar la delegació de
competències a favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs, en matèria de
manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i altres treballs complementaris .
El termini de vigència de la delegació s'inicia l'1 de novembre de 2013 i finalitza el 31 d'octubre de
2023, per la qual cosa la primera anualitat de la delegació finalitza el 31 d'octubre de 2014.
En els punt SEGON i TERCER relatius a l'autorització de la despesa i a declarar la plurianualitat
respectivament s'indicaven les anualitats i codis d'aplicació pressupostaria on s'havia d'aplicar les
despeses derivades de l'acord.
D'acord amb l'informe emès s'ha comprovat que alguns codis pressupostaris són incorrectes i que la
distribució anual s'ha de modificar:
•

La totalitat de l'import destinat a executar obres de la primera anualitat (1/11/2013 a 31/10/2014)
per un import màxim de 120.000,00€ IVA inclòs, s'hauria d'haver distribuït entre els exercicis 2013
(50.303,15€) i 2014 (69.696,85€)
L'aplicació pressupostaria hauria d'haver estat al codi H311.16120.61904 del pressupost
d'inversions, en canvi, la totalitat de l'import s'aplica al codi pressupostari H311.16120.21000 de
l'exercici 2014.
En aquest primer semestre de l'any s'han fet algunes petites actuacions per obres per un import
total de 4.143,33€ que s'han aplicat a l'operació AD 7840/2014 de 120.000,00€, per la qual cosa
la consignació actual és de l'import restant 115.856,67 €.
Les despeses corresponents a l'anualitat 2013 per import de 50.303,15 € es van aplicar al codi
pressupostari H311.16120.61904.
Per tant, l'import previst per obres en el 2014 és per un import total de 69.696,85€ amb la
distribució següent:
-

despeses realitzades:
H311.16120.21000

-

despeses
a
realitzar:
H311.16120.61904,

4.143,33
65.553,52

€

aplicades
€

s'aplicaran

al

codi
al

pressupostari

codi

pressupostari

•

El pressupost total de les despeses derivades del Pla Director d'acord amb la clàusula SEGONA,
punt 3 de la delegació de competències és per import de 145.200 (IVA inclós). La distribució de
despeses, que figura a l'acord del Ple, entre les anualitats 2014 i 2015 es va fer amb aplicació del
50% de la despesa a cada anualitat, és a dir 72.600,00€ a cadascuna.
Aquesta distribució, no és correspon atès que segons el cronograma d'elaboració del Pla Director,
durant el 2014 es farà el lliurament de la cartografía per import de 29.900,00€ i del primer
lliurament del Diagnòstic de Funcionament per import de 30.000,00€, el que fa un total de
59.900,00€ més la quota d'IVA corresponent (12.579,00€) en resulta un import total a consignar el
2014 de 72.479,00€
De la mateixa manera, a l'anualitat 2015 figura per aquest concepte l'import de 72.600,00€ quan
hauria de ser 72.721,00€ (IVA inclòs)

Les modificacions que es proposen no afecten al contingut de les obligacions de les parts de l'acord
de delegació, ni a les quanties màximes previstes en el mateix .
1a Anualitat
Concepte

2a Anualitat

codi pressupostari
Nov/
Nov /Des '13

Gen/
Gen /Oct '14

Total

Nov/
Nov /Des '14

Gen/
Gen /Oct'
Oct '15

Total

Servei de H311.16120.21000 31.026,60 €
manteniment
0,00 €
pla director H311.16120.21000

155.133,00 €

186.159,60 €

31.026,60 €

155.133,00 €

186.159,60 €

72.479, 00 €

72479,00 €

0,00 €

72.721,00 €

72.721,00 €

31.
31.026,
026 ,60€
60€

227.
227 .612,
612 ,00€
00€

258.
258 .638,
638 ,60€
60€

31.
31.026,
026 ,60€
60€

227.
227 .854,
854 ,00€
00€

258.
258 .880,
880 ,60€
60€

0

4.143,33 €

4.143,33 €

A determinar

A determinar

65.553,52 €

115.856,67 €

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

subtotal
H311.16120.21000
Execució
obres

H311.16120.61904 50.303,15 €
Subtotal

50.303,15 €

69.696,85 €

120.000,00 €

TOTAL CONTRACTE
(1a Anualitat )

81.
81.329,
329,75€
75€

297.
297.308,
308,85€
85€

378.
378.638,
638,60€
60€

De conformitat amb l'article 114.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitat Locals, la modificació de les delegacions s'ha d'adoptar amb les mateixes formalitats que les
exigides per a l'atorgament.
Fonaments de dret :
-

Acord del Ple de la corporació del 29 d'octubre de 2013, pel que s'aprova la delegació de
competències a favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs, en matèria de
manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i altres treballs complementaris .

-

Article 105.2 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
que diu: "Las Administraciones públicas, podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de

oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en
sus actos".
Es proposa a ple de la corporació
Primer .
Modificar el punt SEGON de l'acord de Ple Municipal de 29 d'octubre de 2013 que va
aprovar la delegació de competències a favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs,
en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i altres treballs complementaris, en
el sentit de modificar la distribució de la despesa anual i d'identificar els codis pressupostaris, d'acord
els fets i fonaments de dret invocats, i amb el redactat següent:

SEGON.SEGON
.- Autoritzar la despesa anual màxima de 169.236,00 euros més 10% d'IVA, el que fa un
total màxim anual de 186.159,60 euros en concepte de manteniment del clavegueram municipal
que inclou treballs de camp i oficina tècnica amb càrrec a la partida pressupostària
H311.16120.21000 de cada exercici, sense incloure obres de cap tipus ni l'actualització del Pla

Director.
En concepte d'execució d'obres a executar durant la primera anualitat de la delegació, per un
import total màxim fins a 99.173,55 euros més 20.826,45 euros en concepte d'Iva (21%), el que fa
un total de 120.000,00 euros, amb la distribució següent:
- 50.303,15 € s'aplicaran al codi pressupostari H311.16120.61904 del pressupost 2013
-

4.143,33 € s'aplicaran al codi pressupostari H311.16120.21000 del pressupost 2014

- 69.696,85 € s'aplicaran al codi pressupostari H311.16120.61904 del pressupost 2014.
L'import màxim de les anualitats restants serà determinada per la consignació pressupostària
anual.
En concepte d'actualització del Pla Director en base a les capacitat hidràuliques i l'estat
estructural de les clavegueres, es contempla també com una delegació per un import total de
120.000,00 euros + IVA (21%) a repartir en dues anualitats (2014/2015) amb càrrec a la partida
H311.16120.21000 de l'exercici corresponent.

Segon.
Modificar el punt TERCER de l'acord de Ple Municipal de 29 d'octubre de 2013 que va
Segon .
aprovar la delegació de competències a favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besòs,
en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i altres treballs complementaris, en
el sentit de modificar la distribució de la despesa plurianual i els codis pressupostaris, d'acord els fets
i fonaments de dret invocats, i amb el redactat següent:

TERCER.TERCER .- Declarar la plurianualitat de la delegació de competències a favor del Consorci per a la
defensa de la Conca del riu Besòs, en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram
municipal i altres treballs complementaris per al període des de l'acceptació de la delegació de
competències per part de l'òrgan competent del Consorci per a la defensa de la conca del riu
Besòs, fins el dia 31 d'octubre de 2023, d'acord amb la distribució d'imports i anualitats amb
aplicació als codis pressupostaris dels exercicis a continuació indicats i ss :
01/11// a 31/12
31/12):
):
- Exercici 2013 (01/11
a) L'import de 28.206,00 euros més 2.820,60 euros d'IVA (10%), el que fa un total de
31.026,60 euros en concepte de treballs de camp i oficina tècnica.
b) L'import màxim de 41.572,85€ + 8.730,30€ d'Iva (21%) el que fa un total de 50.303,15€ en
concepte d'obres a executar a càrrec de la partida H311.16120.61904
01//01 a 31
31//10
10):
):
- Exercici 2014 (01
a) L'import de 141.030,00 euros més 14.103,00 euros d'IVA (10%), el que fa un total de
155.133,00 euros en concepte de treballs de camp i oficina tècnica.
b) L'import màxim de 57.600,70€ + 12.096,15€ d'Iva (21%) el que fa un total de 69.696,85€
en concepte d'obres a executar amb la distribució següent:
- 4.143,33 € amb aplicació al codi H311.16120.21100
- 65.553,52 € amb aplicació al codi H311.16120.61904.
c) L'import màxim de 59.900,00€ + 12.579,00 d'Iva (21%) el que fa un total de 72.479,00€ en
concepte d'actualització del Pla Director.
2015::
- Exercici 2015
a) L'import de 169.236,00 euros més 16.923,60 euros d'IVA (10%), el que fa un total de
186.159,60 euros en concepte de treballs de camp i oficina tècnica.
b) L'import actualment desconegut en concepte d'obres a executar que es determinarà per la
consignació pressupostària anual aprovada.
c) L'import màxim de 60.100,00 euros més 12.621,00 euros en concepte d'IVA (21%), el que
fa un total de 72.721,00 euros en concepte d'actualització del Pla Director.
Tercer . Notificar aquest acord al Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besos

Quart.
Quart . Notificar aquest acord a l'Àrea Econòmica a fi d'efectuar les operacions comptables
corresponents amb el detall següent:
- AD/ per import de 115.856,67 € de l'operació prèvia AD 201400007840
- AD/ per import de 121,00 € de l'operació prèvia 201400007841
- AD per import de 65.553,52 € en concepte d'execució obres 2014
- ADFUT per import de 121,00 € en concepte de Pla Director.
Cinquè . Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta
notificació.
Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos .
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .
"
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat.
Granollers, 14 de juliol de 2016

Vist i plau
L'alcalde

Josep Mayoral i Antigas

