ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 12/2014
Caràcter: extraordinari
Data: dimarts 20 de novembre de 2014
Horari: De 19 a 19:30 hores
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sr. Andreu Tohà i Brunet, alcalde president
Sr. Andrès Sierra Dib
Sr. Carlos Iglesias Àlvarez
Sr. Xavier Fernández de Mera Delgado
Sr. Carles Puche Rius
Sr. Ricard Puig Pagès
Sr. Eduard Romero-Girón Marcellán
Sra. Maite Pérez Vicente, Secretària Interventora
Ordre del dia:
1. Aprovació del Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Campins sobre les
obres de passera de vianants a la Carretera BV, P.K. 5,280

Desenvolupament de la sessió:
Proposta d'aprovació del Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de
Campins sobre les obres de passera de vianants a la Carretera BV, P.K. 5,280
La Diputació de Barcelona ha d'executar unes obres de millora de la seguretat viària en el terme
municipal de Campins, en un pont de la carretera BV-5114, PK 5,280, que gestiona la Gerència de
Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, mitjançant la construcció d'una passera de vianants,
havent redactat el projecte constructiu de les obres de "Passera de vianants a la carretera BV5114, p.k. 5,280. T.m. Campins" (Codi: 3252-PC-01), amb un import total de 241.547,31, IVA
inclòs.
De conformitat amb l'informe tècnic emès per l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en
Infraestructures de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat (tel. 4022222- Ext.:
49096), en el qual s'estableix una proposta de definició de les competències respectives de la
Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Campins en ordre a l'execució de les obres
esmentades, s'ha procedit a redactar una proposta de minuta de conveni de col·laboració
interadministrativa, a celebrar entre la Diputació i l'Ajuntament de Campins. El text del Conveni

regula, així mateix, les competències respectives de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament
de Campins, pel que fa a la titularitat, la conservació i el manteniment de les obres, una vegada
les obres hagin estat executades.
El text del Conveni inclou els següents:
«PACTES
Primer. - Objecte del conveni
És objecte d’aquest conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració, entre la Diputació de
Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Campins, en ordre a la determinació
de les obligacions respectives de cadascuna de les parts per a l’execució de les obres del projecte
constructiu de “Passera de vianants a la carretera BV-5114, p.k. 5,280. T.m. Campins” (Codi:
3252-PC-01), i la determinac5ió dels àmbits propis de conservació i explotació de les obres amb
posterioritat a la seva execució.
Es valora l’import total de l’actuació en 241.547,31 EUR (IVA inclòs), amb el següent repartiment
del seu cost entre ambdues parts:
Total
Cost (IVA inclòs)

241.547,31 EUR

Diputació de
Barcelona
222.356,71 EUR

Ajuntament de
Campins
19.190,60 EUR

Segon. – Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les quals
es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec :
-

l’execució de les obres del projecte constructiu de “Passera de vianants a la carretera BV5114, p.k. 5,280. T.m. Campins” (Codi: 3252-PC-01), redactat per la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació, amb un import total de 241.547,31
EUR, dels quals 222.356,71 EUR, corresponents al cost de l’actuació assumit per la
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del pressupost
ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2014 i la resta de
19.190,60 EUR, corresponents a l’aportació municipal, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/453A1/61104, condicionat a l’efectivitat de la corresponent
modificació de crèdit,

-

la contractació d’aquestes obres, i

-

la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant tècnics
de la Diputació o amb contractes externs de servei.

La baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte d’obres recaurà sobre
l’aportació municipal, en el benentès que si aquesta és superior, la diferència s’aplicarà sobre
l’aportació de la Gerència de serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.

La Diputació de Barcelona, després de l’acabament de les obres, només s’encarregarà, dins de
l’àmbit de les obres executades, de la conservació i manteniment del pont, de la calçada, del
drenatge de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa.
Tercer. – Obligacions de l’Ajuntament de Campins
L’Ajuntament es farà càrrec de la part del cost total de l’actuació consistent en l’import de
19.190,60 EUR, la baixa que es produeixi en el procés d’adjudicació del contracte d’obres recaurà
sobre l’aportació municipal, en el benentès que si aquesta és superior, la diferència s’aplicarà
sobre l’aportació de la Gerència de serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
Prèviament a l’aprovació del conveni, l’Ajuntament haurà de presentar davant de la Diputació de
Barcelona un certificat de la disponibilitat pressupostària de la indicada quantitat per a finançar la
seva part de les obres.
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de la seva aportació, mitjançant transferència bancària al compte
obert a nom de la Diputació de Barcelona a Catalunya Caixa, C/C/C 2013-0646-14-0200127175,
en el termini d’un mes, des de que s’hagi procedit per part de la Diputació a la notificació a
l’Ajuntament de la liquidació dels treballs efectuats pel contractista, en el cas que la baixa de
l’adjudicació del contracte d’obres no arribi a cobrir l’aportació municipal.
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
L’Ajuntament de Campins posarà lliurament a disposició de la Diputació de Barcelona, als efectes
de l’execució de les obres, aquells dels terrenys que figurin atribuïts a la titularitat municipal en la
relació del projecte constructiu comprensiva dels béns i drets afectats d’expropiació forçosa i/o
ocupació temporal.
Així mateix, l’Ajuntament de Campins assumirà la gestió de l’expropiació d’aquells terrenys de
titularitat privada urbans que, segons el referit projecte constructiu, resultin afectats d’expropiació
forçosa i/o ocupació temporal per l’execució de les obres.
Des de l’acabament de l’execució per part de la Diputació de Barcelona de les obres esmentades
en el pacte Primer, l’Ajuntament de Campins passarà a ser l’entitat titular i responsable de la
conservació i manteniment de tots els elements d’urbanització que, dintre de l’àmbit d’execució de
les obres, es trobin situats estrictament fora de l’àmbit de la calçada de la carretera, a excepció de
l’enllumenat i vorera, i de la calçada de les carreteres.
Es detalla a continuació una relació dels indicats elements:
-

Voreres i paviment fora de la plataforma (calçada i vorals) de la carretera.

-

Enllumenat i instal·lacions relacionades.

Quart. – Obligacions comunes a la Diputació i a l’Ajuntament
Les administracions signants d’aquest conveni es fan responsables patrimonialment, enfront de
tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements de les obres
de les quals n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment.
Cinquè. – Vigència del conveni

Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització per
part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni per a
cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data
d'acabament de les obres o actuacions.
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni referents a
la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han enumerat, seran
vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada Administració la
responsabilitat patrimonial corresponent.
Sisè. – Efectes del conveni
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol de
les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de qualsevol acció administrativa, judicial i
extrajudicial, que es consideri adient per a la defensa dels respectius interessos
Setè.- Naturalesa del conveni
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions
sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Vuitè.- Modificacions del conveni
Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tal tots
aquells que estiguin situats fora de la calçada, que l’Ajuntament vulgui introduir al llarg de
l’execució de les obres inherents a aquest conveni, requeriran l’informe previ favorable de la
Diputació de Barcelona.
Així mateix, si aquestes modificacions o millores comporten un increment en el cost de les obres,
aquest anirà a càrrec de l’Ajuntament.
Aquesta clàusula no serà d’aplicació en aquelles modificacions que estiguin motivades per raons
de força major. En aquest cas la variació del cost de l’acció es farà proporcionalment a l’esmentat
en el present conveni.
Novè.- Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en darrera
instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu.»
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Aprovar el Conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Campins sobre les
obres de passera de vianants a la Carretera BV, P.K. 5,280.
Segon.- Autoritzar al Sr. Alcalde, Andreu Tohà Brunet per a la signatura d'aquest conveni.

Tercer.- Notificar aquest acord a la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la
Diputació de Barcelona
I sense més assumptes per tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió de la qual s'estén la
presenta acta que jo com a secretària certifico.
Vist-i-plau
L'alcalde,

Andreu Tohà i Brunet

