
 

SEGONA 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 REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ I 
EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT 
DEL CARRER CAMP DE LES MORERES I CARRER ARAGÓ,  AL TERME 
MUNICIPAL DE GRANOLLERS

Granollers, a la data que figura la signatura electrònica. 

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 l’Ajuntament de Granollers té interès en l’execució de les obres de Renovació 
de la Xarxa de Sanejament del Carrer Camp de les Moreres i carrer Aragó al Terme 
Municipal de Granollers i ambdues activitats previstes en el Pla director Hidràulic de 
2015, amb una valoració inicial del cost de 462.045,81. 

IV.- Que l’Ajuntament de Granollers designa mitjançant el present al CBT com a 
administració actuant per a la redacció dels projectes i l’execució de les obres de 
l’esmentat projecte de renovació. 

V.- Que, en base a allò que disposen els articles 303 i següents del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals aprovat per Decret 179/95, les entitats 
locals compareixents acorden subscriure entre elles la present addenda al conveni de 



 

cooperació administrativa, per a la realització dels projectes i posterior execució de les 
obres de Renovació de la Xarxa de Sanejament del Carrer Camp de les Moreres i 
Carrer Aragó al Terme Municipal de Granollers. 

P A C T E S 

Primer.- OBJECTE DE L’ADDENDA  

És objecte d’aquesta Addenda al conveni establir els termes de cooperació entre les 
entitats signants i fixar els termes de la designació com a administració actuant del 
CDCRB per a la redacció dels projectes i posterior ’execució de les obres de 
Renovació de la Xarxa de Sanejament del Carrer Camp de les Moreres i Carrer Aragó 
Terme Municipal de Granollers, dins el terme municipal de Granollers. 

Segon .- ACTUACIONS DE LES PARTS 

1. L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, coma ens titular, designa a CBT com a 
administració actuant,  primer per a la redacció dels projectes de Renovació de la 
Xarxa de Sanejament del Carrer Camp de les Moreres i Carrer Aragó Terme Municipal 
de Granollers i segon procedint a la seva execució. 

2. El CBT redactarà el projecte, farà la direcció de l’obra , la coordinació de seguretat i 
salut, i procedirà a la seva execució, realitzant totes les gestions per compte de l’ens 
titular i d’acord a les normatives vigents. 

3. El CBT procedirà a redactar els projectes dels àmbits de referència i amb caràcter 
previ a l'aprovació els facilitarà a l'Ajuntament, juntament amb un informe, per a la seva 
validació  pels tècnics municipals. 

4.  Ambdues parts nomenaran un Responsable tècnic per cada obra per tal de fer el 
corresponent seguiment de la seva execució. 

5. L’Ajuntament de Granollers i el CBT convindran la data d’inici de l’execució de les 
obres.

6. Durant l’execució de les obres ,el CBT serà el responsable de la direcció, la 
coordinació de seguretat i salut i, de l’execució de les obres, el qual informarà als 
tècnics de l’Ajuntament de Granollers. 

Tercer.- FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS CONVINGUDES 

1.L’import inicialment previst, a l’espera de la redacció dels corresponents projectes 
executius, per a tots els conceptes anteriors, és de:

Renovació de la xarxa de clavegueram al Carrer Camp de les Moreres 
306.300,21 EUR       

Renovació de la xarxa de clavegueram al Carrer Aragó 
155.745,60 EUR  
 Import total de 462.045,81 EUR 



 

incloent: 

 Redacció del Projecte executiu  
 Replanteig del projecte 
 Execució material de les obres  
 Costos d’expropiació, servituds de pas, ocupacions temporals i altres derivades 

del procediment d’expropiació (en el seu cas) 
 Honoraris de la Direcció d’execució de les obres 
 Honoraris de la Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres 
 Honoraris de la Direcció Ambiental de l’obra 
 Honoraris redacció “as built”  

Les funcions corresponents a la Direcció facultativa,  Coordinació de Seguretat i Salut  
i Direcció Ambiental de les obres les portarà a terme el CBT directament o 
externalitzant-ho. El CBT es compromet a comunicar previ a l’inici de les obres  a 
l’ajuntament el nom, titulació, etc, dels tècnics Directors i Coordinadors de l’obra.  

2. Un cop aprovat definitivament el projecte per part del CBT, serà lliurat als tècnics 
municipals, els quals en donaran el vist-i-plau per poder començar a executar les 
obres. Si en el decurs de l'execució de les obres, es produïssin alteracions o 
increments no previstos en el projecte s'informarà als tècnics    municipals els quals 
n'hauran de donar el vist-i-plau i fer el tràmit corresponent per tal d’habilitar el crèdit 
corresponent i la posterior retenció de crèdit de la part incrementada,  la qual serà 
liquidada per l'Ajuntament al finalitzar l’obra.   

A l’hora l’Ajuntament de Granollers s’adherirà a la línia de subvenció del Consorci per a 
la Defensa de la Conca del Besòs Tordera, de manera que aquest subvencionarà el 
90% del cost total de les actuacions, inicialment el 90% de 462.045,81 €,  415.841,23 
€. En el cas que es produeixi l'increment esmentat , per causa justificada, el 90% serà 
sobre el total de l'actuació realitzada,  fins a un import màxim de 465.399 euros, 
d’acord amb el que s’estipula a les bases reguladores del programa de suport per 
Obres de Clavegueram. 

Aquest import serà revisable en el cas que l’Ajuntament incrementi el preu del conveni 
i sol·liciti una nova adhesió al programa de suport per Obres de Clavegueram del 
Consorci. 

3. Al finalitzar les actuacions el CBT lliurarà en format digital “l’as built” de les obres 
executades a l’ajuntament. 

4. En cap cas el conjunt de l’actuació (objecte del conveni), podrà superar l’import 
màxim subvencionable. Si en el transcurs de l’execució de les actuacions s’observés 
que pot haver-hi un possible sobrecost, caldrà que de forma conjunta i amb l’antelació 
necessària, es revisi l’execució de les obres i s’ajusti a l’import esmentat, així com 
quedi recollit en un informe. 

5. Si a l’acabament de les obres les despeses esdevenen superiors a les previstes en 
el punt anterior, l’increment resultant, que en cap cas podrà superar en un 10% l´import 
d´adjudicació del contracte, serà assumit per l’Ajuntament, sempre que es tractin 
d’increments no previsibles amb anterioritat aplicant tota la diligència requerida d’acord 
amb una bona pràctica professional en l’elaboració del projecte i sempre que existeixi 



 

el conforme previ per escrit dels tècnics de l’Ajuntament i l’informe favorable de  
l’interventor de l’ajuntament respecte la dotació pressupostària adequada i suficient per 
afrontar aquesta despesa. 
En qualsevol cas, aquest supòsit que s’acaba de descriure, tindrà com a topall o límit, 
el que fixa l’apartat anterior, de no poder superar l’import previst, i que s’especifica al 
Pacte “Finançament de les actuacions convingudes”, primer paràgraf. Si és el cas, 
s’estarà al que diu l’apartat 4. 

Quart.- JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA I PAGAMENT 

1. El CBT presentarà a l’Ajuntament de Granollers una certificació al finalitzar 
cadascuna de les obres, amb les despeses d’execució, acompanyades dels 
corresponents documents justificatius. 

2. En el cas que es produeixi increment no previst en el Projecte , s'haurà d'incloure a 
la certificació que anirà acompanyat del corresponent document justificatiu 

3. L’Ajuntament abonarà al CBT els imports certificats en el termini màxim de noranta 
dies a partir de la data d’aprovació de la certificació per l’òrgan competent. 

Cinquè.- REALITZACIÓ DE LES OBRES I LA SEVA RECEPCIÓ

L’execució material de les obres a que es refereix el present conveni s’ajustarà al 
projecte aprovat definitivament i als plecs que regeixin la licitació. 
El CBT traurà a concurs l’execució de les obres, per procediment obert, oferta més 
avantatjosa, mes d’un criteri de valoració. En la redacció del plec de clàusules, 
l’Ajuntament serà informat pel CBT. 

El CBT lliurarà a l’Ajuntament una còpia del contracte signat amb l’empresa 
adjudicatària.

Sisè.- DURADA I VIGÈNCIA DEL CONVENI 

La durada del present conveni s’estendrà fins a la recepció de les obres per part de 
l’Ajuntament i la total liquidació dels compromisos econòmics que es deriven del 
mateix inclòs el període de garantia d’obra establert en un any a comptar des de la 
data de la seva recepció. Transcorregut aquest termini sense objeccions quedarà 
extingida la responsabilitat del CBT llevat pels danys per vicis ocults imputables que no 
s’extingirà fins als 15 anys de la recepció. 

A falta de la redacció del projectes constructius, la durada de les obres s’estima 
en  cinc (5) mesos a comptar a partir de la data de la signatura de l’acta de replanteig 
de cadascuna de les obres. 

Setè.- MODIFICACIÓ I DENÚNCIA DEL CONVENI 

Les parts podran modificar, denunciar o rescindir el present conveni per mutu acord. 

Vuitè.- CONDICIÓ SUSPENSIVA I RESOLUTÒRIA 

Condicionar l’eficàcia del present conveni a que, en compliment de l’apartat tercer, el 
Consorci Besòs Tordera, subvencioni el 90% del cost total de l’actuació amb un import 



 

màxim de 465.399 euros, corresponent a l’actuació i la direcció d’obres i a la existència 
de crèdit adequat i suficient en el Pressupost municipal de l’Ajuntament de Granollers.  

Novè.- RÈGIM JURÍDIC 

El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà als ens signataris de 
conformitat amb les previsions acordades, i en allò previst específicament, es regirà 
per les normes sobre relacions interadministratives, legislació en matèria d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, normativa estatal i autonòmica 
sectorial que sigui aplicable a l’objecte del conveni i per les normes generals sobre 
contractació administrativa que resultin d’aplicació. 

Desè. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

En paral·lel a la signatura del conveni, es constituirà una comissió de seguiment 
paritària, integrada per dos representants de cadascuna de les administracions 
intervinents, designats per les parts signants. Aquesta Comissió serà l’encarregada 
d’interpretar el conveni i fer el seguiment coordinat de les actuacions, i en concret, les 
següents funcions: 

1. Informar a l’Ajuntament de la redacció dels plecs de clàusules a regir en la 
licitació de les obres 

2. Informar a l’Ajuntament del Seguiment de les obres segons el projecte (es 
faran les corresponents actes de seguiment) 

3. Revisió de les certificacions d’obra. El CBT presentarà a l’Ajuntament 
certificacions mensuals amb les despeses d’execució de les obres, per al 
seu correcte seguiment. 

4. Resolució dels problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar-
se respecte a l’execució del pactat en el present conveni. 

5. Informar a l’Ajuntament de l’anàlisi dels problemes que es detectin, que 
dificultin el desenvolupament de l’actuació, i les decisions preses  per 
solucionar-los. 

Com a criteri general, mensualment  es convocarà reunió entre ambdues parts per a la 
informació de la coordinació, i s’aixecarà acta de la mateixa. En qualsevol moment 
podrà convocar-se reunió si les circumstàncies així ho aconsellen. 

Els membres d’aquesta comissió hauran de ser comunicats en el termini de 15 dies 
des de la signatura del present conveni. 

Onzè.- JURISDICCIÓ COMPETENT 

Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i el compliment del 
present conveni, en aquells casos en què no s’assoleixi l’acord de les entitats que 
l’han signat, seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional del 
contenciós administratiu. 

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 
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