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DICTAMEN
Identificació

de I'expedient

Dictamen relatiu a aprovar les addendes al conveni de delegació de competéncies a favor del
Consorci Besos Tordera, en materia de manteniment de la X8rx8 de clavegueram municipal i altres
treballs complementaris.

Fets:
El Pie de la corporació que va tenir lIoc el dia 29 d'octubre de 2013, va aprovar la delegació de
competéncies a favor del Consorci Besos Tordera, en materia de manteniment de la xarxa de
c1avegueram municipal i altres treballs complementaris.
.
El termini de vigéncia de la delegació s'inicia 1'1 de novembre de 2013 i finaiitza el 31 d'octubre de
2023, per la qual cosa fa primera anualitat de la delegació finalitza el 31 d'octubre de 2014.
Per acord de Pie de 30 de juny de 2014 es va modificar el punt SEGON de l'acord de Pie Municipal de
29 d'octubre de 2013, en el sentit de modificar la distribució de la despesa anual i d'jdentificar els
codis pressupostaris; i el punt tercer del mateix acord, en el sentit de modificar la distribució de la
despesa plurianual i els codis pressupostaris.
En el punt «Quart.- Modificacions de la deiegació i deIs Ireballs complementaris» de la part dispositiva
de I'acord de delegació, s'estableix la necessitat de ser proposades i presentades pel CBT i aprovades
pel PIe de l'Ajuntament.
Atesa ¡'experiencia de més de tres anys de prestació del servei de manteniment del c1avegueram
municipal, i també a I'actualització del Pla director en base a les capacitats hidraul' ues i I'e
estructural de les c1avegueres realitzada dins el termini maxim deis dos primers anys de la
le ció,
es necessari d'incorporar un addenda al conveni am,b modificació de diversos punts del matei
L'Ajuntament de Granollers té interés en I'execució de les obres de Renovació de
xarxa
sanejament del carrer Camp de les Moreres i carrer Arag6, previstes en el Pla direc r hidrauli
2015, amb una valoració inicial del cost de 462.045,81 €.
.
En data 20 de gener de 2017, registre d'entrada 2017001420, el Consorci Besó
I'atorgament de dos subvencions dins del "Programa de suport als municipi
r a I'execució de les
obres de ctavegueram " per al finan¡;ament de les obres de Renovació de la xarxa de sanejament del
carrer Camp de tes Moreres i carrer Aragó, previstes en el Pla director hidraulic de 2015:
- Resolució P-2016/669/1784 per import qe 275.670,19 € per a la renovació de la xarxa de
sanejament del carrer Camp de les Moreres.
- Resolució P-2016/669/1785
sanejament del carrer Aragó.

per import de 140.171,04 € per a la renovació de la xarxa de

e

L'Ajuntament
té pressupostat per a j'exercici 2017, I'import de 635.800,00
en I'aplicació
pressuposmria J31 00.16000.61904 - Renovació xarxa de clavegueram - deis quals 415.800,00 e es
financien mitjanc;:ant la subvenció específica atorgada pel Consorci Besos Tordera i 220.000,00 e
mitjanr;ant operació de credit, que en aquest moment es troba sense contractar..
Com a conseqüencia de la modificació introdui'da per la L1ei 28/2014, de 27 de novembre de 2014, per
la que es modifica la L1ei 37/1992, de 28 de desembre, de l'lmpost sobre el Valor Afegit, des del
passat 1 de gener 'de 2015 els serveis prestats pel Consorci als ens consorciats es consideren
operacions no subjectes.
O'acord amb les articles 303 i ss del Oecret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament
d'obres, activitats i serveis deis ens locals, aquestes actuacions s'incorporen com a addenda al
conveni de delegació.
Fonaments de dret
Acord del Pie de la corporació del 29 d'octubre de 2013, pel que s'aprova la delegació de
competencies a favor del Consorci per a la defensa -de la Conca del riu Besos, en materia de
manteniment de la xarxa de davegueram municipal i altres treballs complementaris.
Acord de Pie de la corporació del 30 de juny de 2014, pel qual es modifica la delegació de
competencies a favor del Consorci per a la defensa de la Conca del riu Besos, en materia de
manteniment de la xarxa de clavegueram municipal i altres treballs complementaris.
Article 114.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitat Locals, la
modificació de les del~gacions s'ha d'adoptar amb les mateixes formalitats que les exigides per a
I'atorgament. .
Artides 303 i ss del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament
activitats i serveis deis ens locals

d'obres,

L1ei 28/2014, de 27 de novembre de 2014, per la que es modifica la L1ei 37/1992, de 28 de
desembre, de l'lmpost sobre el Valor Afegit
Es propasa al Pie
Primer.- Aprovar la primera addenda al Conveni de Cooperació entre l'Ajuntament de Granollers i el
Consorci Besos Tordera per a la Gestió del servei de clavegueram, per a la incorporació de nous
serveis a la delegació, que es transcriu a continuació , d'acord amb els fets exposats i els fonaments
de drets invocats:
ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIO ENTRE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL
CONSORCI BESOS TORDERA PER A LA GESTIO DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM, PER A LA
INCORPORACIO DE NOUS SERVEIS A LA DELEGACIO
Granollers,
REUNITS,
D'una part el sr. Josep Mayoral i Antigas, alcalde de l'Ajuntament de Granollers, assistit per la sra.
Catalina Victory Molné, secretaria de l'Ajuntament de Granollers.
I d'una altra part, el sr. Sergi Mingote Moreno, president del Consorci -Besos Tordera, assistit pel sr.
Manuel Ramal i Mata, secretari del Consorcio
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 Besos Tordera (en endavant
CBT), en exercici de les facultats que Ii assignen els Estatus del CBT i I'acord de Junta general de
data 20 de maig de 2015.

MANIFESTEN;
1.- Que l'Ajuntament de Granollers en data 29 d'octubre de 2013 en sessió plenária va delegar les
competencies en materia de manleniment de la xarxa de clavegueram municipal i allres treballs
complementaris al CBT (segons document aprovat), i fruit del mateix s'ha procedit a la redacció del
Pla director de les capacitats hidrauiiques j de ¡'estat estructural de les clavegueres en I'anualitat
2015, que aquests han posat de manifest la necessitat de procedir a una serie d'actuacions i obres en
la xarxa de c1avegueram, per a la seva millora i conservació.
11.-Que segons consta en el document d'acord, punt aUART. Modificacions de la delegació ¡deis
treballs complementaris,
s'estableix la necessitat de ser propasades i presentades pel CBT i
aprovades
pel
Pie
de
l'Ajuntament.
,
111.-Que fruH de I'experiéncia acumulada després de més de tres anys de prestació del servei de
manteniment del clavegueram municipal, i també a j'actualització del Pla Director en base a les
capacitats hidrauliques i I'estat estructural de les clavegueres realitzada dins el termini maxim deIs
dos primers anys de la delegació; dóna peu a:
PACTES
Primer.- OBJECTE DE L'ADDENDA
Es objecte d'aquesta Addenda al conveni establir modificacions i incorporacions al conveni
de
cooperació entre l'Ajuntament de Granollers i el Consorci Besos Tordera per a la Gestió del servei declavegueram.
Segon .• Modificar el punt PRIMER. OBJECTE DE LA DELEGACIÓ en relació al número de jornades
deIs serveis que es relacionen:
A.- Servei de Manteniment de clavegueram
1. Inspeccions prévies de I'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 camera de

cm (CircuTt Tancat

de Televisió)

Enlloc de 15 jornades anuals se'n destinaran 8 jornades.
11. Diagnosi d'incidéncies
Enlloc de 15 jornades anuals se'n destinaran 20 jornades.
B,- OFICINA TECNICA;
1. Redacció d'informes d'inspeccions

amb camera de

cm

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

4. Actualització

del Pla Director Hidraulic

L'actualització del Pla Director de les capacitats hidrauliques realitzada durant els dos primers anys de
vigencia d'aquesta delegació de competencies
en materia de manteniment de la xarxa de
clavegueram municipal; requereix per a la seva plena fu"ncionalitat i efectivitat de cara a la proposta
continuada d'actuacions de millora a nivel! hidraulic, d'una actualització permanent deis fitxers i
programes informatics i de les simulacions i analisis 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.
Es preveu una dedicació estimada total de 5 jornades anuals de manera ponderada d'un tecnic titulat,
un topógraf i un delineant.
5. Actualització del Pla Director Estructural
L'actualització del Pla Director de I'estat estructural de les clavegueres realitzada durant els dos
primers anys de vigencia d'aquesta delegaci6 de competencies en materia 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 actualitzaci6 permanent deis
fitxers i programes informatics i de les simulacions i ana lisis de les modificacions j incorporacions de
nous elements a la cartografia de la xarxa de clavegueram municipal que es produeixen en er decurs
de"la prestació del servei.
Dins aquests treballs es contempla la inspecció d'un 1% de la xarxa de clavegueram amb assistencia i
suport de camera de CTTV i la redacció deis informes resultants. En total, es preveu una dotació
econ6mica unitaria 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 tecnica per a I'actualització amb la intervenció
ponderada d'un técnic titulat, un enginyer, un top6graf, un oficial de. primera i un delineant.
Tercer. - Suprimir I'apartat . C.~ Pla Director del punt PRIMER. OBJECTE DE LA DELEGACIÓ a
I'haver estat entregada tata la documentació requerida dins el termini maxim fixat deis 2 primers anys
de la delegació de competencies.
Quart.- Es modifica el punt SEGON. VALORACIÓ
Clavegueram en els següents termes:

ECONOMICA

del Manteniment

de Servei de

1. Manteniment de Servei de Clavegueram:
A partir deis treballs i operacions exposats anteriorment, definides les seves freqüencies i
periodicitats; i tenint en compte els vigents preus aplicats en la prestació del servei municipal de
clavegueram; en resulta la següent valciració econ6mica 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 [,impost sobre el Valor Afegit, que va entrar en vigor
1'1de gener de 2015.
Aquesta lIei reculJ de forma expressa que no estaran subjectes,a I'impost d'IVA els serveis prestats 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) ¡ 24.6 del TRLCSP, la condició de mitja propi
instrumental i servei técnic de l'Administració Pública encomanant, i deis 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 I'artide 3.1 del TRLCSP, a favor
de les Administracions
Públiques de la qual depenguin o d'una altra íntegrament dependent
d'aquestes.

VALORACIÓ ECONÓMICA
[Inclou BI + DG)
Unitats
I Preu unitari
REBALLS DE CAMP
1 Inspecció previa estat xarxa
2 Netela xarxa
3 Neteja embornals i reixes
4 Neteges correctives
5 Manteniment ES camí Can Reí
6 Manleniment equips electromedmics
7 Manteniment diposil anti.DSU L1edoner
8 Nete"a canals de ren
9 Manleniment drenatges Palou
10 Inspeccions puntuals CTTV
11 Diannosi incidencies
OFICINA TECNICA
1 Redacció informes CTTV
2 IActualització cartografía
3 Redacció informes del servei
4 IActualització PO Hidraulic
5 IActualització PO Estructural
OTAL ANUAL:

42,00
38,00
94,00
72,00
8,60
5,00
12,00
1,80
7,00
8,00
20,00

Jornade
Jornade
Jornades
Jornade
Jornade
Jornade
Jornade
Jornade
Jornade
Jornade
Jornade

3,00 Jornade
9,00 Jornade
10,00 Jornade
5,00 Jornade
1,00 Unitat

Preu

327,80 £
720,50 £
720,50 £
720,50 £
720,50 £
352,00 £
720,50 £
720,50 £
720,50 £
546,70 £
341,00£

. 13.767,60
27.379,00
67.727,00
51.876,00
6.196,30
1.760,001
8.646,00
1.296,90
5.043,50
4.373,50
6.820,00

552,20 £
389,40 £
306,90 £
319,23£
10.903,20 £

1.656,60
3.504,60
3.069,00
1.596,16
10.903,20
215.615,46

e

Aquests 215.615,46
eorrespondrien a la prestaeió maxima anual del servei de manteniment del
elavegueram municipal per a TREBALLs DE CAMP ¡OFICINA TECNICA amb eanee a la partida
J3110.16000.21000 i no inelouen obres de eap tipus.
2. Exeeueió de les obres:
Pel que fa a les obres de reparaeió, conservaeió i manteniment de la xarxa de elavegueram existent, i
per tal d'agilitzar la seva resolució i garantir una aetuaeió eficient; en qualsevol d'ambdós casos sera
sempre necessari disposar de la eonsignació pressupostaria de l'Ajuntament.
En aquest sentit,
l'Ajuntament consignara anualment una dotaeió pressupost8ria mínima de 120.000,00 C. Per a
l'exereiei 2017 aquest import sera de 173.754,19 C.
1,en prova de eonformitat amb les estipulacions aeordades, els representants de les parts eonvenients
signen el present document per duplicat i al mateix efeete, en ellloe i la data que s'indiquen.

Segon.
Aprovar la segona addenda al Conveni de Cooperació entre l'Ajuntament de Gra
lers
i el Consorci Bes6s Tordera per a la Gestió del servei de elavegueram, per a la redaceió del rojeete,
direeeió i execució de les obres de renovació de la xarxa de sanejament del earrer
p de les
Moreres i earrer Aragó, que es transeriu a eontinuació , d'aeord amb els fets expos
. 15fonaments
de drets invoeats:
ADDENDA AL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT
DE
RANOLL
CONSORCI BESÓS TORDERA PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE CLA
GU
,
A LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRE
D
NOVACIÓ DE LA
XARXA DE SANEJAMENT DEL CARRER CAMP DE LES MORER
CARRER ARAGÓ,
AL
TERME MUNICIPAL DE GRANOLLERS
Granollers,
REUNITS:
O'una part el sr. Josep Mayoral i Antigas, alcalde de l'Ajuntament de Granollers,
Catalina Vietory Molné, secretaria de l'Ajuntament de Granollers.

assistit per la sra.

I d'una altra part, el sr. Sergi Mingote Moreno, president del Consorci Besós Tordera, assistit pel sr.
Manuel Ramal i Mata, secretari del Consorcio
INTERVENEN:
El sr Josep Mayoral i Antigas, en la seva qualitat d'Alcalde, en nom i representació de I'Ajuntament de
Granollers.
El sr. Sergi Mingote Moreno, en la seva qualitat de.president del Consorci Besos Tordera (en endavant
CBT), en exercici de les facultats que Ii assignen els Estatus del CBT i I'acord de Junta general de
data 20 de maig de 2015.
MANIFESTEN:
1.- Que l'Ajuntament de GranoUers en data 29 d'octubre de 2013 en sessió plenaria va delegar les
competencies en materia de manteniment de la xarxa de c1avegueram 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 hidrauliques i de J'estat estructural de les clavegueres en I'anualitat
2015, que aquests han posat de manitest la necessitat de procedir a una serie 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 deIs
treballs complementaris, s'estableix la necessitat de ser proposades i presentades pel CBT i
aprovades pel Pie de l'Ajuntament.
111.-Que l'Ajuntament de Granollers té interes en I'execució de les obres de Renovació de la Xarxa de
Sanejament del Carrer Camp de les Moreres i carrer Aragó ar Terme Municipal de. Granollers i
ambdues activitats previstes en el Pla director Hidraulic de 2015, amb una valoració inicial del cost de

462.045.81.
IV.- Que l'Ajuntament de Granollers designa mitjan<;ant el present al CBT com a administració
per a la redacció deis projectes i I'execució de les obres de I'esmentat projecte de renovació.

actuant

V.- Que, en base a alió que disposEm els articles 303 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis deis 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 real,ització deis 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 GranolJers.
PACTES
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 CBT per a la redacció deIs projectes
i posterior 'execució de les obres de Renovació de la Xarxa de Sanejament del Carrer Camp de les
Moreres i Carrer Aragó Terme MU~icipal de GranolJers, dins el terme municipal de GranoJlers.
Segan .- ACTUACIONS

DE LES PARTS

1. L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, coma ens titular, designa a CBT com a admin¡"stració actuant,
primer per a la redacció deis 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 redactara el projecte, tara la direcció de I'obra , la coordinació de seguretat i salut, i
procedira a la seva execució,' realitzant tates les gestions per compte de I'ens titular i d'acord a les
normatives vigents.
.

3. El CBT procedira a redactar els projectes deis ambits de referencia ¡ amb caracter previ a
I'aprovació els facilitara a j'Ajuntament, juntament amb un informe, per a la seva validació pels técnics
municipals.
4. Ambdues parts nomenaran un Responsable técnic per cada obra per tal de fer el corresponent
seguiment de la seva execució .
5. l'Ajuntament de Granollers j el CBT convindran la data d'inici de I'execució de les obres.
6. Durant l'execució de les obres, el CBT sera el responsable de la direcció, la coordinació de
,seguretat ¡ salut i, de I'execució de les obres, el qual informara als técnics de j'Ajuntament de
Granollers.
Tercer.-

FINAN<;:AMENT DE LES ACTUACIONS

CONVINGUDES

1.l'import inicialment previsto a I'espera de la redacció deis corresponents projectes.executius,
tols els conceptes anteriors, és de:

per a

Renovació de la xarxa de clavegueram al Carrer Camp de les Moreres
306.300,21 EUR
Renovació de la xarxa de clavegueram al Carre'r Aragó
155.745,60 EUR
'
Import total de 462.045,81 EUR
incloent:
o
o
o
o
o
o
o
o

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 I'execució de le"sobres
Honoraris de la Direcció Ambiental de I'obra
Honoraris redacció "as built"
'

les funcions corresponents a la Direcció facultativa, Coordinació de Seguretat i Salut i Direcció
Ambiental de les obres les portara a terme el CBT directam~nt o externalitzant-ho. El CBT es
compromet a comunicar previ a I'inici de les obres a I'ajuntament el nom, titulació, -etc, deIs técnics
Directors i Coordinadors de I'obra.
2. Un cop aprovat definitivament el projecte per part del CBT, sera lIiurat als técnics
unicipal, els
quals en donaran el vist~i4plau per poder comen¡;ar a executar les obres. Si en el decur
e l' ecució
de les obres, es produissin alteracions o increments no previstos en el projecte s'informara
s técnics
municipals els quals n'hauran de donar el vist-i-plau i fer el tramit corresponent per t d'h ilitar el
crédit corresponent i la posterior retenció de crédit de la part incrementada, la qual
ra liquid a per
l'Ajuntament al finalitzar I'obra.
A I'hora l'Ajuntament de Granollers s'adherira a la línia de subvenció del C
rci per a la Defensa de
la Conea del Besos Tordera, de manera que aquest subvencionara e 0% del cost total de les
actuacions, inicialment el 90% de 462.045,81 euros, 415.841,23 euros. En el cas que es produeixi
l'increment esmentat , per causa justificada, el 90% sera sobre el total de I'actuació realitzada,' fins a
un impoit maxim 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 sera revisable en el cas que l'Ajuntáment incrementi el preu del conveni i sol-liciti una
nova adhesió al programa de suport per Obres de Clavegueram del Consorcio

3. Al finalitzar les actuacions el CBT lIiurara en format digital "I'as built~ de les obres executades a
I'ajuntament.
4. En cap cas el conjunt de I'actuació (objecte del conveni), podra superar I'import maxlm
subvencionable. Si en el transcurs de I'execució de les actuacions s'observés que pot haver-hi un
possible sobrecost, caldra que de forma conjunta i amb I'antelació necessaria, es revisi I'execució de
les obres i s'ajusti a I'import esmentat, així com quedi recollit en un informe.
5. Si a l'acabament de les oDres les despeses esdevenen superiors a les prévistes en el punt anterior,
I'increment resultant, que en cap cas podra superar en un 10% rimport d'adjudicació del contracte,
sera assumit per l'Ajuntament, sempre que es tractin d'increments no previsibles amb anterioritat
aplicant tata la diligencia requerida d'acord amb una bona practica professional en I'elaboració del
projecte i sempre que existeixi el conforme previ per escrit deis técnics de l'Ajuntament i l'informe
favorable de I'interventor de I'ajuntament respecte la dotació pressupostaria adequada i suficient per
afrontar aquesta despesa.
En qualsevol cas, aquest suposit que -s'acaba de descriure, tindra com a topall o limit, el que fixa
I'apartat anterior, de no poder superar I'import previst, i que s'especifica al Pacte "Finant;ament de les
actuacions convingudes~, primer paragraf. Si és el cas, s'estara al que diu I'apartat 4.
Quart.- JUSTIFICACIÓ

DE LA DES PESA I PAGAMENT

1. El CBT presentara a l'Ajuntament de Granollers una certificacíó al finalitzar cadascuna de les obres,
amb les despeses d'execució, aco'mpanyades deis corresponents documents justificatius.
2. En el cas que es produeixi increment no previst en el Projecte , s'haura d'incloure a la certificació
que anira acompanyat del corresponent document justificatiu
3. L'Ajuntament abonara al CBT els imports certificats en el termini maxim de noranta dies a partir de
la data d'aprovació de la certificació per I'organ competent.
Clnqué.- REALiTZACIÓ

DE LES OBRES I LA SEVA RECEPCIÓ.

L'execució material de les obres a que es refereix el present conveni s'ajustara al projecte aprovat
definitivament i als plecs que regeixin la Iicitació.
El CBT traura a concurs I'execució de les obres, per procediment obert, oferta més avantatjosa, mes
d'un criteri de valoracíó. En la redacció del plec de clausules, l'Ajuntament sera informat pel CBT.
El CBT Iliurara a l'Ajuntament una copia del contracte signat amb f'empresa adjudicataria.
Sisé.- DURADA 1VIGENCIA DEL CONVENI
La durada del present conveni s'estendra fins a la recepció de les obres per part de l'Ajuntament i la
total Hquidació deis compromisos economics que es deriven del mateix indos 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 quedara extingída la responsabilita't del CBT lIevat pels danys per vicis ocults'
imputables que no s'extingira 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 I'acta de replanteig de cadascuna de les obres.
Seté.- MODIFICACIÓ

I DENÚNCtA DEL CONVENI

Les parts podran modificar, denunciar o rescindir el present conveni per mutu acord.
Vuité.- CONDICIÓ SUSPENSIVA I RESOLUTORIA
Condicionar I'eficacia del present conveni a que, en compliment de I'apartat tercer, el Consorci Besos
Tordera, subvencioni el 90% del cost total de I'actuació amb un import maxim de 465.399 euros
corresponent a I'actuació i la dírecció d'obres i a la existencia de crMit adequat i suficient en el

Pressupost municipal de l'Ajuntament de Granollers.
Nove.- REGIM JURIDIC
El present conveni tindra caracter administratiu i obligara als ens signataris de conformitat amb les
previsions acordades, i en allo previst específicament, es regira per les normes sobre relacions
interadministratives,
legislació en materia d'obres, activitats i serveis deis ens locats de Catalunya,
normativa estatal i autonómica sectorial que sigui aplicable a I'objecte del conveni i per les normes
generals sobre contractació administrativa que resultin d'aplicació.
Desé. COMISSI6

DE SEGUIMENT

En paraHel a la signatura del conveni, es constituira una comissió de seguiment paritaria, integrada
per dos representants de cadascuna de les administracíons intervinents, designats per les parts
signants. Aquesta Comissió sera I'encarregada d'interpretar el conveni i fer el seguiment coordinat de
les actuacions, i en concret, les següents funcions:
"1.

Informar' a I'Ajuntament de la redacció deis plecs de clausules a regir en la Iicitacíó de les obres

2.
Informar
corresponents

a I'Ajuntament del
actes-qe seguiment)

Seguiment

de

les obres

segons

el projecte

3.
Revisió de les certificacions d'obra. El CBT presentara a I'Ajuntament
amb les despeses d'execució de les obres, per al seu correcte seguiment.
4.
Resolució deis prablemes d'interpretació
I'execució del pactat en el present conven,i.

i compliment

que puguin

5.
Informar a I'Ajuntament de I'analisi deis problemes que es
desenvolupament de l'actuació, i les decisions preses per solucionar-los.

(es

certificacions

plantejar-se

detectin,

que

faran

les

mensuals

respecte

dificultin

a

el

Com a criteri general, mensualment es convocara reunió entre ambdues parts per a la informació de
la coordinació, i s'aixecara acta de la mateixa. En qualsevol moment podra convocar-se reunió si les
circumstancies així ho aconsellen.
.
Els membres d'aquesta comissió
signatura del present convenio
Onzé.- JURISDICCI6

hauran de ser comunicats

en el termini de 15 dies des de la

COMPETENT

Les qüestions Iitigioses que puguin sorgir de la interpretació i el compliment del present conveni, en
aquells casos en que no s'assoleixi I'acord de les entitats que
I'han signat, seran de coneixement i competencia de I'?rdre jurisdiccional del contenciós administratiu.
1,en prava de conformitat amb les estipulacions acordades, els representants de les parts convenients
signen el present document per duplicat i al mateix efecte, en ellloc i la data que s'indiquen.
Tercer.Efectuar una retenció de credit per un import maxim de 215.615,46 e, amb carrec a
l'aplicacíó pressupostaria de despeses J3110.16000.210ÓO de I'exercici 2017, en concepte de
despeses del servei de manteniment del clavegueram municipal per a TREBALLS DE CAMP i
OFICINA TECNICA.
.
Quart.Autoritzar i disposar la despesa per un import maxrm de 415.841.23 e, amb carrec a
I'aplicació pressupostaria de despeses J3110.16000.61904
de l'exercici 2017, en concepte de
despeses 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 i condicionar la resta fins al 100% del cost
de les obres (46.204,58 e) a I'existencía de crédit d'acord amb el d'acord amb el punts tercer i quart de
I'addenda al Conveni de Cooperació entre l'Aju,ntament de Granollers i el Consorci Besos Tordera 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.

Cinque.- Acceptar les subvencions atorgades pel Consorci Besos Tordera per al finanyament de les
obres de Renovació de la xarxa de sanejament del carrer Camp de les Moreres i carrer Aragó,
previstes en el Pla director hidraulic de 2015, per import de 275.670,19 C i per import de 140.171,04 C,
fent un total de 415.841 ,23 C i imputar en I'aplicació pressupostaria J3110.76701.
Sise.- Facultat l'iHustr. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura de ,les addendes al
conveni a que fan referencia els acords anteriors.
Sete.- Publicar al BOPB les addendes al conveni de delegacióde
Besos Tordera.
Vuité. Notificar aquest acord al Consorci Besos Tordera
Granollers, 4 d' abril de 2017
El regidor

competencia a favor del Consorci

