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[NUMRESORT]
Departament de Comunicació

NOTIFICACIÓ
El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 27 de juliol de 2017, i a reserva de la redacció que
resulti de l’aprovació de l’acta, va adoptar l’acord següent:
“
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000181
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

Aprovació del conveni regulador sobre obres d'inversió amb la concessionària del servei
municipal d'aigües
Relació de fets

1. La concessió del servei municipal d'aigües es va adjudicar el 2 de novembre de 1972 a
SOREA i es va formalitzar el 7 de desembre de 1972 en escriptura pública, essent el
termini de cinquanta anys, finalitzant per tant, el termini el dia 7 de desembre de 2022.
2. En data 24 d'octubre de 2014, amb entrada al Registre General E2014003727, la
Diputació de Barcelona, va lliurar l'informe de l'auditoria de la concessió de
subministrament d'aigua domèstica a Vilassar de Dalt, de data setembre de 2014,
realitzada per SB Ambiaudit, S.L., en el marc d'una sol·licitud d'assistència d'aquest
Ajuntament a l’esmentada Diputació.
Aquesta auditoria avaluà l'adequada determinació del cost de prestació del servei
d'abastament d'aigua potable i els mecanismes de fixació de les tarifes, d'acord amb les
condicions econòmiques contractualment fixades, així com la justificació de les
diferents partides econòmiques que conformen l'explotació de la concessió i la seva
inclusió a les tarifes d'aigua del municipi.
3. Arran de l’anàlisi efectuat, i a la vista de l’informe tècnic de medi ambient i de
l'enginyer municipal de data 10 de desembre de 2014, i l’informe conjunt de SecretariaIntervenció número 221, de data 10 de desembre de 2014, en sessió plenària de 18 de
desembre de 2014 s’adoptà, entre d’altres, l’acord del contingut literal següent:
<<1. INICIAR un expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei públic,
concessió administrativa, del servei municipal d'abastament d'aigua potable de
Vilassar de Dalt, en base a l'auditoria realitzada per SB Ambiaudit, S.L., en el marc
d'una sol·licitud d'assistència d'aquest Ajuntament a la Diputació de Barcelona.
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1. ATORGAR un termini d'audiència a la concessionària de 15 dies hàbils a comptar
des de l'endemà de la notificació de la present resolució.
3. NOTIFICAR la present resolució a la concessionària adjuntant una còpia de
l'auditoria realitzada per SB Ambiaudit, S.L. >>
4. Arran de la instrucció de l’expedient, la mercantil AMBIAUDIT SL, consultoria
especialitzada que ha estat contractada per aquesta corporació als efectes de
l’assessorament legal i tècnic en la matèria, ha emès informe que consta en l’expedient.
L’informe, emès per part de l’advocat senyor Jordi Cristobal Pascual, de la consultoria
AMBIAUDIT SL, ve datat el 24 de març del corrent i en l’apartat tercer de les seves
conclusions estableix el següent:
<<L’ajust de despeses permet assolir inversions de millora a la xarxa per import de
321.000€ sense que s’hagin d’incrementar les tarifes vigents, atenent d’una banda, a
la reducció de determinades partides de despeses i de l’altra, a la finalització del
finançament d’algunes inversions.>>
5. Per tal de materialitzar les inversions de millora a la xarxa per import de 321.000,00 €
amb càrrec a la concessionària i sense que s’hagin d’incrementar tarifes, la regidora
delegada d’Organització Municipal, Serveis i Obres Públiques, conjuntament amb els
Serveis Tècnics Municipals ha elaborat, amb la col·laboració de la concessionària, un
conveni administratiu que regula en detall les obres, el calendari i la inversió a
realitzar.
Destacar però, que CLÀUSULA SEGONA del conveni que es transcriu més endavant
apareix l’import 445.525,64 €. En concret, el pressupost d’execució material de les
obres compreses del capítol I fins el capítol X i en l’apartat “Seguretat i Salut” és de
309.414,29 €. Sobre aquest import s’aplica el 13% de Despeses Generals (40.223,86 €)
i el 6% de Benefici Industrial (18.564,86 €), resultant un pressupost d’execució per
contracte de 368.203,01 €. Sobre aquest import, amb el 21% d’IVA (77.322,63 €)
resulta l’import de 445.525,64 €.
En aquest ordre de coses, destacar que la quantificació de l’import a càrrec d’inversions
que assumeix SOREA ve desglossat en la CLÀUSULA QUARTA del conveni que
s’adjunta. L’import final de 323.712,34 € es dedueix pel fet que les obres del Capítol I i
II, de 11.590,02 € i 11.353,17 €, va a càrrec de SOREA a fons perdut. El pressupost
d’execució material resultant és de 286.471,10 € i aplicant el 13% de Despeses
Generals i sense aplicar Benefici Industrial (0,00 €), resulta l’import de 323.712,34 €
a càrrec de tarifes, i tenint en compte que SOREA no repercuteix l’’IVA.
En última instància, indicar que aquest import de 323.712,34 € és superior a la inversió
determinada en l’informe final de fiscalització quantificada en 321.000,00 €, resultant
també la diferència a càrrec de SOREA.
6. En data 22 de juny del corrent, amb entrada al Registre General, referència
E2017004127, la mercantil AMBIADUIT, SL ha presentat un escrit en el que consta
un segon informe jurídic emès pel senyor Jordi Cristobal, en el que es proposa tot un
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seguit de modificacions en relació a una proposta de conveni amb SOREA inicialment
plantejada.
7. En data 17 de juliol del corrent, el tècnic municipal de medi ambient emet informe
favorable, que es dóna per reproduït, a la proposta de conveni que es transcriu a
continuació.
En concret, la proposta de conveni que es trasllada al Ple Municipal és del contingut
literal següent:
<< CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT I SOREA PER
A LA DETERMINACIÓ I REGULACIÓ DE LES OBRES OBJECTE D’INVERSIÓ
Vilassar de Dalt, ... de ......... de 2017
REUNITS
D’una part, el senyor Xavier Godàs Pérez, alcalde de l’ajuntament de Vilassar de
Dalt, les circumstàncies personals del qual s’ometen per raó del càrrec, assistit del
Secretari de la Corporació, senyor Carles Casellas Ayén, el qual com a fedatari legal
dóna fe d’aquest acte.
I d’altra part el Sr. Ramon Albareda Roca proveït de NIF número 38.478.653-K i amb
domicili professional a Sant Cugat del Vallès, Av. Via Augusta 15-25 en la seva
qualitat de Director de Concessions, segons apoderament suficient que així consta en
Escriptura pública atorgada el 2 de maig de 2016, davant la Notaria de Barcelona,
senyora María Isabel Gabarro Miguel, amb el protocol número 1033 en nom i
representació de SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE
AGUAS, SAU, d’ara en davant SOREA, domiciliada al Passeig de la Zona Franca, 48,
de Barcelona, degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona i amb CIF
número A-08146367.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per atorgar aquest
conveni, i
MANIFESTEN
Primer. Que en data 2 de novembre de 1972, i de conformitat amb allò establert al
Plec de Condicions que va regir la contractació, el Ple de l’Ajuntament va acordar
adjudicar a SOREA,S.A., la gestió del servei municipal d’abastament d’aigua potable
del municipi de Vilassar de Dalt, formalitzant-se el contracte en escriptura pública de
data 7 de desembre de 1972.
Segon. Que d’acord amb l’establert al Plec de clàusules, SOREA participa en
l’execució de les obres d’ampliació i renovació de les instal·lacions del servei públic
d’abastament d’aigua potable.
Tercer. Per tot, les parts en la representació que intervenen atorguen el present
Conveni que es regirà pels següents,
CLÀUSULES
Primera.- OBJECTE
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Constitueix l’objecte d’aquest conveni la regulació dels termes i les condicions en que
es realitzarà la inversió necessària per efectuar obres de renovació de la xarxa
d’abastament domiciliari d’aigua existent al municipi de Vilassar de Dalt, amb la
finalitat de reduir les despeses de manteniment de la xarxa de distribució, ja reduïdes
en l’expedient de tarifes presentat per SOREA en data 14 de juliol de 2017 amb
referència d’entrada al Registre General de l’ajuntament E2017004593.
Segona.- OBRES A EXECUTAR
SOREA executarà les obres que es descriuen a continuació:

En aquest quadre s’estableixen, a títol informatiu, els imports de despesa de la inversió
aplicant Despeses Generals i administratives (13%), Benefici industrial (6%), i
aplicant l’IVA al 21%. No obstant això, a la CLÀUSULA QUARTA d’aquest mateix
conveni es relaciona de nou el cost d’aquestes obres que van a càrrec de la inversió
que financia SOREA.
A criteri de l’Ajuntament es podrà substituir la execució d’una o més obres o part
d’aquestes per altres que es consideri més prioritària sempre que sigui d’un import
equivalent a l’import total de les obres autoritzades.
Amb l’objectiu de minimitzar les molèsties per obres a la via pública i aprofitar
sinergies amb altres actuacions programades o d’oportunitat als mateixos
emplaçaments, el contingut de les obres autoritzades podrà ser modificat per tal de
coordinar la seva execució i optimitzar els recursos econòmics que s’hi destinin.
Tercera.- TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d’execució de les obres serà de DOS (2) anys, a comptar des de la signatura
del present conveni, llevat que es donin supòsits de causa fortuïta o força major que
justifiquin un retard, amb la finalitat de reduir les despeses de manteniment de la
xarxa de distribució ja reduïdes en l’expedient de tarifes presentat per SOREA en data
14 de juliol de 2017 amb referència d’entrada al Registre General de l’ajuntament
E2017004593
El calendari d’execució previst és el següent:

Aquest document és una còpia autèntica del suport electrònic identificat per aquest codi de verificació electrònica i que podeu acarar al validador de documents de https://seuelectronica.vilassardedalt.cat

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

Quarta.- IMPORT I FINANÇAMENT.
El pressupost total de les obres a executar contemplades és el següent:

Les obres del capítol I i II van a càrrec de SOREA a fons perdut.
No obstant l’anterior, el preu per l’execució de les obres haurà serà el de l’obra
efectivament realitzada, per aplicació als amidaments finals de l’obra executada i
certificada, dels preus unitaris que figuren en els pressupost de l’ANNEX 1. Aquests
preus unitaris es mantindran invariables durant els dos anys previstos d’execució de
les obres. Cas que es superin els dos anys les diferents partides de les obres pendents
d’executar s’augmentaran segons l’IPC. Si durant les obres s’aparegués una partida
d’obra no existent en el quadre de preus, s’establiria un preu contradictori proposat
per SOREA i autoritzat pel director d’obres designat per l’Ajuntament.
En el transcurs de DOS (2) anys d’execució de les obres es farà seguiment continu de
les obres i imports efectivament realitzats, revisant tant el calendari d’execució com
els imports del seu finançament.
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SOREA recuperarà la inversió de les obres des de la data de la signatura del contracte
i durant la vigència del contracte amb càrrec a les tarifes del servei, segons les
condicions econòmiques pactades. S’adjunta al present conveni com ANNEX 2 on
apareix el “Quadre de finançament de les obres d’inversió”.
Aquesta quota de recuperació de la inversió es calcula en base a un tipus d’interès
legal del diner, incrementat en 0,75 punts percentuals, fins un anys abans de la
finalització del contracte.
Cinquena.- REVISIÓ DE LES TARIFES
En cas que, per causa de modificacions introduïdes per l’ajuntament, l’import de les
obres sigui superior a la previsió continguda en aquest conveni, l’ajuntament de
Vilassar de Dalt procedirà a la revisió de tarifes per tal de permetre la recuperació de
l’import de la inversió efectuada en escreix.
Sisena.- RECEPCIÓ DE LES OBRES PER L’AJUNTAMENT
Un cop executades les obres, SOREA informarà de la seva finalització a l’Ajuntament
de Vilassar de Dalt per tal que els seus tècnics efectuïn les comprovacions necessàries
a efectes d’expedir la corresponent certificació.
Un cop finalitzades les instal·lacions descrites seran recepcionades per l’Ajuntament
passant a formar part de l’inventari de les instal·lacions de distribució en baixa
propietat del municipi.
Setena.- EFECTES EN CAS D’INCOMPLIMENT
La manca d’execució total o parcial de les obres de renovació i millora a que fa
referència el present conveni per causa no imputable a l’ajuntament, donarà dret al
consistori a exigir de la concessionària el pagament de l’import de les obres no
executades, import que haurà de ser degudament actualitzat amb les mateixes
condicions econòmiques previstes per a la recuperació de les inversions (interès legal
del diner més 0,75 punts).
Vuitena- JURISDICCIÓ
Tots els litigis o causes que es poguessin derivar d'aquest conveni, se sotmetran als
tribunals del contenciós - administratiu amb competència al municipi de Vilassar de
Dalt
Conformes ambdues parts amb les clàusules, les ratifiquen i s’hi sotmeten, i com a
prova de conformitat, signen per duplicat el present document a un sol efecte, en el
lloc i data al principi indicats.
ANNEX 1.- PREUS UNITARIS
Nota: Degut a l’extensió del document, no es transcriu la relació de preus unitaris que
consten a l’expedient administratiu.
ANNEX 2.- QUADRE DE FINANÇAMENT DE LES OBRES D’INVERSIÓ
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PERIODE Real/
(TRIM) Estimat

Capital
Pendent

m3
Facturats

€/m3

Recaptació Interessos Amortització

Capital
amortitzat

Taxa
d'interès

2017-03

E

321.961,48

142.818 0,1367

19.522,00

3.018,39

16.503,61

16.503,61

3,750%

2017-04

E

305.457,87

142.818 0,1367

19.522,00

2.863,67

16.658,33

33.161,94

3,750%

2018-01

E

288.799,54

142.818 0,1367

19.522,00

2.707,50

16.814,50

49.976,44

3,750%

2018-02

E

271.985,04

142.818 0,1367

19.522,00

2.549,86

16.972,14

66.948,58

3,750%

2018-03

E

255.012,90

142.818 0,1367

19.522,00

2.390,75

17.131,25

84.079,83

3,750%

2018-04

E

237.881,65

142.818 0,1367

19.522,00

2.230,14

17.291,86 101.371,69

3,750%

2019-01

E

220.589,79

142.818 0,1367

19.522,00

2.068,03

17.453,97 118.825,66

3,750%

2019-02

E

203.135,82

142.818 0,1367

19.522,00

1.904,40

17.617,60 136.443,26

3,750%

2019-03

E

185.518,22

142.818 0,1367

19.522,00

1.739,23

17.782,77 154.226,03

3,750%

2019-04

E

167.735,45

142.818 0,1367

19.522,00

1.572,52

17.949,48 172.175,51

3,750%

2020-01

E

149.785,97

142.818 0,1367

19.522,00

1.404,24

18.117,76 190.293,27

3,750%

2020-02

E

131.668,21

142.818 0,1367

19.522,00

1.234,39

18.287,61 208.580,88

3,750%

2020-03

E

113.380,60

142.818 0,1367

19.522,00

1.062,94

18.459,06 227.039,94

3,750%

2020-04

E

94.921,54

142.818 0,1367

19.522,00

889,89

18.632,11 245.672,05

3,750%

2021-01

E

76.289,43

142.818 0,1367

19.522,00

715,21

18.806,79 264.478,84

3,750%

2021-02

E

57.482,64

142.818 0,1367

19.522,00

538,90

18.983,10 283.461,94

3,750%

2021-03

E

38.499,54

142.818 0,1367

19.522,00

360,93

19.161,07 302.623,01

3,750%

2021-04

E

19.338,47

142.818 0,1367

19.519,77

181,30

19.338,47 321.961,48

3,750%

>>
8. És el Ple l’òrgan competent per a l’adopció del present acord, en exercici de
l’atribució que li ve donada en la Disposició Addicional Segona del Text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre (en endavant TRLCSP).
Fonaments de dret

1. La Disposició transitòria primera del TRLCSP, al punt segon, determina que els
contractes adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei (16/12/11) es
regiran, pel que fa als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva durada i
règim de pròrrogues, per la normativa anterior.
2. Atès que aquest contracte es va licitar i adjudicar l'any 1972, li és d'aplicació el
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de
1955 (RSCL) i el Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, aprovat per
Decret de 9 de gener de 1953. En aquell moment era vigent la Llei de Contractes de
l'Estat (Text articulat aprovat per Decret 923/1965) només era d'aplicació supletòria a
l'Administració local, en virtut del que establia la disposició addicional segona del
mencionat Reglament de Contractació de 1953.
3. La Disposició addicional segona del TRLCS que atribueix la condició d’òrgan de
contractació a l’òrgan plenari per als contractes plurianuals de més de quatre anys de
durada.
4. L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del Sector
Públic.
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5. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
6. L’article 10.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, en el que s’estableix l’obligació de fer pública la
informació relativa a actes administratius amb incidència sobre la gestió dels serveis
públics, i aquells altres en què ho aconsellin raons d’interès públic especial.
Vistos els preceptes esmentats, altres de general i procedent aplicació, els informes tècnics
i jurídics emesos i en exercici de l’atribució conferida per la Disposició Addicional
Segona del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s’emet la següent
Proposta d'acord

Primer. Aprovar la minuta del conveni amb la concessionària
transcrita en la part expositiva d’aquest acord.

SOREA que consta

Segon. Facultar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui possible, per a la signatura del
conveni i per a dur a terme tot allò que resulti necessari per a l’executivitat del present
acord.
Tercer. Emplaçar al representant de la concessionària per a la signatura del conveni
aprovat en l’apartat primer d’aquest acord.
Quart. Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en
la secció Acció de Govern i Normativa/ Acció de govern i partits polítics / Actes
administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics.
Cinquè. Notificar el present acord a la concessionària del servei, i comunicar-ho a la
Direcció General d’Administració Local, a la regidora delegada d’Organització
Municipal, Serveis i Obres Públiques, a la mercantil SB Ambiaudit, S.L, al Cap dels
Serveis Territorials i al Departament de Comunicació d’aquest ajuntament.
A Vilassar de Dalt,
[Firma01-01]
CPISR-1 Carme Berengüí Reales
29/08/2017 10:02:28
ID:f0076f1e-5f23-4dbc-8eab-e2277afbb553
Càrrec: Secretària acctal.

