
 

 
 

ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I 
EL CONSORCI BESÒS TORDERA PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM, 
PER A LA INCORPORACIÓ DE NOUS SERVEIS A LA DELEGACIÓ 
 
 
Granollers, 
  
REUNITS: 
 
D’una part el sr. Josep Mayoral i Antigas, alcalde de l’Ajuntament de Granollers, assistit per la  
sra. Catalina Victory  Molné, secretària de l’Ajuntament de Granollers. 
 
I d’una altra part, el sr. Sergi Mingote Moreno, president del Consorci Besòs Tordera, assistit pel 
sr. Manuel Ramal i Mata, secretari del Consorci. 
 
 
INTERVENEN: 
 
El sr Josep Mayoral i Antigas, en la seva qualitat d’Alcalde, en nom i representació de 
l’Ajuntament de Granollers. 
 
El sr. Sergi Mingote Moreno, en la seva qualitat de president del Consorci Besòs Tordera (en 
endavant CBT), en exercici de les facultats que li assignen els Estatus del CBT i l’acord de 
Junta general de data 20 de maig de 2015. 
 
 
MANIFESTEN: 
 
I.- Que l’Ajuntament de Granollers en data 29 d’octubre de 2013 en sessió plenària va delegar 
les competències en matèria de manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i altres 
treballs complementaris al CBT (segons document aprovat), i fruit del mateix s’ha procedit a la 
redacció del Pla director de les capacitats hidràuliques i de l’estat estructural de les clavegueres 
en l’anualitat 2015, que aquests han posat de manifest la necessitat de procedir a una sèrie 
d’actuacions i obres en la xarxa de clavegueram, per a la seva millora i conservació.   
 
II.- Que segons consta en el document d’acord, punt QUART. Modificacions de la delegació i 
dels treballs complementaris, s’estableix la necessitat de ser proposades i presentades pel CBT 
i aprovades pel Ple de l’Ajuntament. 

III.- Que fruït de l'experiència acumulada després de més de tres anys de prestació del servei 
de manteniment del clavegueram municipal, i també a l'actualització del Pla Director en base a 
les capacitats hidràuliques i l'estat estructural de les clavegueres realitzada dins el termini mà-
xim dels dos primers anys de la delegació; dóna peu a: 
 
  



 

P A C T E S 
 

Primer.- OBJECTE DE L’ADDENDA 
 
És objecte d’aquesta Addenda al conveni establir modificacions i incorporacions al conveni  de 
cooperació entre l’Ajuntament de Granollers i el Consorci Besòs Tordera per a la Gestió del 
servei de clavegueram. 
 
 
Segon.-  Modificar el punt PRIMER. OBJECTE DE LA DELEGACIÓ en relació al número de 
jornades dels serveis que es relacionen: 
 
 
A.-  Servei de Manteniment de clavegueram 
 
1. Inspeccions prèvies de l'estat de la xarxa 
 
Enlloc de 48 jornades anuals se'n destinaran 42 jornades. 
 
2. Neteges preventives de la xarxa 
 
Enlloc de 45 jornades anuals se'n destinaran 38 jornades. 
 
3. Neteges preventives d'embornals i reixes 
 
Enlloc de 74 jornades anuals se'n destinaran 94 jornades. 
 
4. Neteges correctives 
 
Enlloc de 55 jornades anuals se'n destinaran 72 jornades. 
 
10. Inspeccions amb càmera de CTTV (Circuït Tancat de Televisió) 

Enlloc de 15 jornades anuals se'n destinaran 8 jornades. 

11. Diagnosi d'incidències 

Enlloc de 15 jornades anuals se'n destinaran 20 jornades. 

 

B.- OFICINA TÈCNICA: 

1. Redacció d'informes d'inspeccions amb càmera de CTTV 

Enlloc de 4 jornades anuals se'n destinaran 3 jornades. 

4. Actualització del Pla Director Hidràulic 

L'actualització del Pla Director de les capacitats hidràuliques realitzada durant els dos primers 
anys de vigència d'aquesta delegació de competències en matèria de manteniment de la xarxa 
de clavegueram municipal; requereix per a la seva plena funcionalitat i efectivitat de cara a la 
proposta continuada d'actuacions de millora a nivell hidràulic, d'una actualització permanent 
dels fitxers i programes informàtics i de les simulacions i anàlisis de les modificacions i incorpo-
racions de nous elements a la cartografia de la xarxa de clavegueram municipal que es produ-
eixen en el decurs de la prestació del servei. 



 

Es preveu una dedicació estimada total de 5 jor-
nades anuals de manera ponderada d'un tècnic titulat, un topògraf i un delineant. 

5. Actualització del Pla Director Estructural 

L'actualització del Pla Director de l'estat estructural de les clavegueres realitzada durant els dos 
primers anys de vigència d'aquesta delegació de competències en matèria de manteniment de 
la xarxa de clavegueram municipal; requereix per a la seva plena funcionalitat i efectivitat de 
cara a la proposta continuada d'actuacions de millora a nivell estructural, d'una actualització 
permanent dels fitxers i programes informàtics i de les simulacions i anàlisis de les 
modificacions i incorporacions de nous elements a la cartografia de la xarxa de clavegueram 
municipal que es produeixen en el decurs de la prestació del servei.  

Dins aquests treballs es contempla la inspecció d'un 1% de la xarxa de clavegueram amb as-
sistència i suport de càmera de CTTV i la redacció dels informes resultants.  En total, es preveu 
una dotació econòmica unitària que inclou 13 jornades d’inspeccions específiques de CTTV, 3 
jornades i mitja per a la redacció d’informes i els treballs derivats d’oficina tècnica per a 
l’actualització amb la intervenció ponderada d'un tècnic titulat, un enginyer, un topògraf, un 
oficial de primera i un delineant. 
 

 

Tercer. – Suprimir l’apartat  C.- Pla Director  del punt PRIMER. OBJECTE DE LA DELEGACIÓ 

a l'haver estat entregada tota la documentació requerida dins el termini màxim fixat dels 2 pri-

mers anys de la delegació de competències. 

 

Quart.-  Es modifica el punt  SEGON. VALORACIÓ ECONÒMICA del Manteniment de Servei 

de Clavegueram en els següents termes: 

1. Manteniment de Servei de Clavegueram: 

A partir dels treballs i operacions exposats anteriorment, definides les seves freqüències i peri-

odicitats; i tenint en compte els vigents preus aplicats en la prestació del servei municipal de 

clavegueram; en resulta la següent valoració econòmica per a la prestació anual del servei: 

Amb data 28 de novembre de 2014 es va publicar al BOE la L 28/2014, de 27 de novembre per 

la qual es modifica la L37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el Valor Afegit, que va 

entrar en vigor l’1 de gener de 2015. 

Aquesta llei recull de forma expressa que no estaran subjectes a l’impost d’IVA els serveis pres-

tats en virtut d’encomanes de gestió fetes pels Ens, Organismes i Entitats del sector públic que 

ostentin, de conformitat amb el que estableixen els articles 4.1.n) i 24.6 del TRLCSP, la condició 

de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Administració Pública encomanant, i dels poders 

adjudicadors dependents del mateix. 

També disposa que no estaran subjectes a dit impost els serveis prestats per qualsevol ens, 

organisme o entitats del sector públic, en els termes a que es refereix l’article 3.1 del TRLCSP, 

a favor de les Administracions Públiques de la qual depenguin o d’una altra íntegrament de-

pendent d’aquestes. 

 

 VALORACIÓ ECONÒMICA 

(Inclou BI + DG) 



 

Unitats Preu unitari Preu 

TREBALLS DE CAMP  

1 Inspecció prèvia estat xarxa 42,00 Jornades 327,80 € 13.767,60 € 

2 Neteja xarxa 38,00 Jornades 720,50 € 27.379,00 € 

3 Neteja embornals i reixes 94,00 Jornades 720,50 € 67.727,00 € 

4 Neteges correctives 72,00 Jornades 720,50 € 51.876,00 € 

5 Manteniment EB camí Can Rei 8,60 Jornades 720,50 € 6.196,30 € 

6 Manteniment equips electromecànics 5,00 Jornades 352,00 € 1.760,00 € 

7 Manteniment dipòsit anti-DSU Lledoner 12,00 Jornades 720,50 € 8.646,00 € 

8 Neteja canals de reg 1,80 Jornades 720,50 € 1.296,90 € 

9 Manteniment drenatges Palou 7,00 Jornades 720,50 € 5.043,50 € 

10 Inspeccions puntuals CTTV 8,00 Jornades 546,70 € 4.373,50 € 

11 Diagnosi incidències 20,00 Jornades 341,00 € 6.820,00 € 

OFICINA TÈCNICA  

1 Redacció informes CTTV 3,00 Jornades 552,20 € 1.656,60 € 

2 Actualització cartografia 9,00 Jornades 389,40 € 3.504,60 € 

3 Redacció informes del servei 10,00 Jornades 306,90 € 3.069,00 € 

4 Actualització PD Hidràulic 5,00 Jornades 319,23 € 1.596,16 € 

5 Actualització PD Estructural 1,00 Unitats 10.903,20 € 10.903,20 € 

TOTAL ANUAL: 215.615,46 € 

Aquests 215.615,46 € correspondrien a la prestació màxima anual del servei de manteniment 

del clavegueram municipal per a TREBALLS DE CAMP i OFICINA TÈCNICA amb càrrec a la 

partida J3110.16000.21000 i no inclouen obres de cap tipus. 

2. Execució de les obres: 

 

Pel que fa a les obres de reparació, conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram 

existent, i per tal d’agilitzar la seva resolució i garantir una actuació eficient; en qualsevol 

d’ambdós casos serà sempre necessari disposar de la consignació pressupostària de 

l’Ajuntament.  En aquest sentit, l’Ajuntament consignarà anualment una dotació pressupostària 

mínima de 120.000,00 €. Per a l'exercici 2017 aquest import serà de 173.754,19 €.  

 

I, en prova de conformitat amb les estipulacions acordades, els representants de les parts 
convenients signen el present document per duplicat i al mateix efecte, en el lloc i la data que 
s’indiquen. 
 
 

 


