CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP I
L’EPEL NOSTRAIGUA PER A LES OBRES D’AIGUA, CLAVEGUERAM I PLUVIALS
INCLOSES AL“PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LA SEGONA FASE DE RENOVACIÓ DELS
PAVIMENTS I SERVEIS DE L’AVINGUDA BARCELONA”

REUNITS

D'una part, Il·lm. Sr. Fran Morancho López, Alcalde President de l'Ajuntament de Montroig del Camp (en endavant l’Ajuntament), les circumstàncies personals de la qual
s'ometen per raó del càrrec, actuant en la seva representació en virtut de les facultats
que li són conferides per l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
I d'altra part, el Sr. Vicente Pérez Mula, vicepresident de l’Entitat Pública Empresarial
Local Nostraigua (en endavant Nostraigua), les circumstàncies personals de la qual
s'ometen per raó del càrrec, actuant en la seva representació en virtut de les facultats
que li són conferides per l’acord del Consell d’Administració de l’Entitat de data 16 de
desembre de 2021.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a atorgar aquest
conveni i
MANIFESTEN

1. Que en data 9 de novembre de 2021 mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 201-3340,
es fa l’aprovació inicial del “Projecte bàsic i d’execució de la segona fase de la
renovació dels paviments i serveis de l’avinguda Barcelona”, redactat per pels serveis
tècnics municipals de l’Ajuntament de Mont- roig del Camp, i signat per Llorenç Víctor
Rofes Anguera, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. El
pressupost d’execució per contracte es de 2.399.398,33€ (IVA inclòs).
2. Que dins d’aquest projecte s’ha inclòs el projecte de modificació del servei d’aigua
potable, xarxa d’aigües residuals i xarxa d’aigües pluvials a l’avinguda Barcelona entre
l’avinguda de Cadis i la plaça Jaén, amb un pressupost d’execució material de
320.101,40€, el que fa un PEC de 460.914,01€ (IVA inclòs).
3. Que el servei de subministrament d’aigua potable i el servei de gestió del
clavegueram són serveis públics de titularitat municipal.
4. Que Nostraigua, com a ens de titularitat municipal, gestiona les xarxes de titularitat
municipal de subministrament d’aigua potable, d’aigües pluvials i de clavegueram
d’aigües residuals del terme municipal de Mont-roig del Camp.
5. Segons s’estableix als Estatuts de l’Entitat, aprovats pel Ple de l’Ajuntament de

Mont-roig del Camp, en sessió ordinària de data 10 d’octubre de 2018 i publicats al
BOPT, CVE 2019-00013, de data 11 de gener de 2019, les funcions de Nostraigua són
les següents:
Article 3. Funcions de NOSTRAIGUA
1. La gestió i l’administració del cicle integral de l’aigua, destinada a qualsevol ús, des
de la captació, la regulació i la distribució dels recursos hidràulics necessaris, fins a
l’abocament de les aigües residuals. Això inclou la gestió directa dels serveis públics
de subministrament d’aigua potable, clavegueram i depuració d’aigües residuals,
consistents en la captació, la regulació, la conducció, el tractament,
l’emmagatzematge i la distribució d’aigua potable, així com la recollida, la conducció,
el tractament, la depuració, la reutilització i l’abocament d’aigües pluvials i residuals.
2. La redacció, la contractació, l’assistència i l’execució de projectes, plans directors,
estudis, informes tècnics d’enginyeria i qualsevol altre tipus de document que estiguin
vinculats o que puguin afectar al cicle integral de l’aigua.
3. La planificació, la construcció, l’explotació, la conservació i el funcionament de pous,
canonades i accessoris, estacions de bombeig, plantes de tractament, instal·lacions,
depuradores i qualsevol tipus d’element, incloent actuacions mediambientals, que es
destinin o que puguin incidir en la gestió del cicle integral de l’aigua.
4. La prestació i la realització de serveis, obres i instal·lacions i la gestió de mitjans per
a la millora del medi ambient. Tot això amb la finalitat de garantir la qualitat de les
aigües superficials i subterrànies, l’adequació de tot tipus de vessaments o l’emissió
d’afluents a l’atmosfera.
5. L’adquisició, la tinença, l’administració, la gestió, l’explotació i el manteniment de
béns mobles i immobles, obres i instal·lacions necessàries per al compliment de les
funcions de NOSTRAIGUA, així com la venda o l’arrendament dels béns, que siguin
propietat de NOSTRAIGUA i que es consideri que ja s’han amortitzat o que no tenen
utilitat per a la prestació del servei.
6. El tractament, la recollida, la recuperació i l’eliminació dels residus que resultin de la
normal activitat de l’Entitat.
7. La gestió de la facturació, la recaptació i/o el cobrament de tot tipus de preus públics,
taxes, impostos, altres ingressos de dret públic o qualsevol altra figura que tingui
naturalesa tributària o bé tingui caràcter de preu privat o tarifa que s’exigeixen per la
prestació del servei de NOSTRAIGUA, quan estigui facultada per realitzar-la en virtut
de conveni, delegació, encàrrec de gestió o qualsevol dret atorgat per qualsevol
administració pública o organisme dependent.
8. La venda, la compra i la cessió d’aigua i dels subproductes resultants, tant a
particulars com a altres administracions i ens dependents, tant en la modalitat de
subministrament en alta com en baixa.
9. L’adquisició i la instal·lació als usuaris dels comptadors i altres elements necessaris
per al subministrament i sanejament de l’aigua.

10. L’estudi, el projecte, la construcció, la fabricació, el subministrament, el manteniment
i la conservació, de tot tipus de sistemes i en general de mitjans de control, operació
i gestió relacionats amb activitats de l’electricitat, l’electrònica, les telecomunicacions,
la producció d’energia, la captació, la transferència i la tele transmissió de dades.
11. L’explotació i la comercialització de tota classe de fonts d’aigua naturals, fins i tot
mineromedicinals.
12. El servei públic de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la pràctica de
l’analítica d’aigües potables, residuals, de piscines i marines, de l’aire, d’aliments així
com d’altres paràmetres sanitaris i mediambientals.
13. La promoció de qualsevol tipus d’activitat (de foment, formació, educativa, de
comunicació ...) que pugui incidir en el coneixement i les bones pràctiques del ciutadà
pel que fa al cicle complet de l’aigua.
14. La realització de les funcions d’àmbit municipal que li encarregui l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp, relacionades amb el cicle integral de l’aigua o amb l’execució i
el manteniment d’instal·lacions d’aigua potable i d’evacuació d’aigües residuals
d’altres infraestructures, instal·lacions o edificis de titularitat municipal, i que no
s’estiguin realitzant per NOSTRAIGUA.
L’àmbit d’actuació principal de NOSTRAIGUA és el terme municipal de Mont-roig del
Camp. Tanmateix, aquest àmbit es pot ampliar a altres termes municipals, sempre i quan
la legislació ho permeti, prèvia signatura dels corresponents convenis entre ajuntaments
o altres administracions.
6. Que Nostraigua està disposada a aportar l’import de les obres corresponent a
l’execució de les obres de modificació de la xarxa d’aigua potable, xarxa d’aigües
residuals i xarxa de pluvials previstes dins el “Projecte bàsic i d’execució de la segona
fase de la renovació dels paviments i serveis de l’avinguda Barcelona”, amb un màxim
de 460.914,01€ (IVA inclòs) atès que es tracta d’instal·lacions del cicle complet de
l’aigua.
7. L’article 47 del capítol 6 del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, capítol de la Llei que tracta de convenis, estableix que
un dels tipus de convenis que es poden subscriure són els convenis intraadministratius,
signats entre organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents d’una
mateixa Administració Pública.
8. El punt 3 de l’article 48 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, estableix que “la subscripció de convenis ha de millorar l’eficiència de la gestió
pública, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a l’exercici
d’activitats d’utilitat pública i complir la legislació d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera”.
9. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en la seva sessió
ordinària de data 29 de desembre de 2021 va adoptar l’acord d’aprovar el CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP I L’EPEL
NOSTRAIGUA PER A LES OBRES D’AIGUA I CLAVEGUERAM INCLOSES AL “PROJECTE
BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE LA SEGONA FASE DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I SERVEIS
DE L'AVINGUDA BARCELONA” DEL TERME MUNICIPAL DE MONT-ROIG DEL CAMP.

I delegar en la figura de l’Alcalde del municipi la signatura del conveni amb l’EPEL
Nostraigua.
10. El Consell d’Administració de NOSTRAIGUA, en la seva sessió ordinària de data
16 de desembre de 2021 va adoptar l’acord d’aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP I L’EPEL NOSTRAIGUA PER A LES
OBRES D’AIGUA I CLAVEGUERAM INCLOSES AL “PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE LA
SEGONA FASE DE RENOVACIÓ DELS PAVIMENTS I SERVEIS DE L'AVINGUDA
BARCELONA” i delega en la figura del Vicepresident de l’Entitat l’acte de la signatura

del conveni amb l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
En conseqüència, les parts atorguen el present conveni per establir els mecanismes de
col·laboració entre l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i Nostraigua, que es subjectarà
a les següents,
CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE.
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració entre les parts, per tal de dur a
terme les obres de modificació de la xarxa d’aigua potable, xarxa d’aigües residuals i
xarxa de pluvials previstes dins el “Projecte bàsic i d’execució de la segona fase de la
renovació dels paviments i serveis de l’avinguda Barcelona”.
SEGONA.- APORTACIONS
Per a la realització de les obres referides a la clàusula primera, Nostraigua aportarà la
quantitat màxima de 460.914,01€ (IVA inclòs) que es faran efectius, una vegada emeses
les corresponents liquidacions per part de l’Ajuntament de Mont-roig, de la següent
manera:


20% de l’import (20% de 460.914.01€ = 92.182,80 €), a la signatura de l’acta de
comprovació de replantejament.



20% de l’import (92.182,80 €) tres mesos després de la signatura de l’acta de
comprovació de replantejament.



20% de l’import (92.182,80 €) sis mesos després de la signatura de l’acta de
comprovació de replantejament.



L’import restant, en un termini màxim de 15 dies hàbils després de l’entrada al
registre de Nostraigua de l’acta de recepció de les obres per part de l’Ajuntament
i del certificat del director de les obres i de la intervenció municipal on es detalli
l’import final de les obres corresponents al cicle complet de l’aigua (aplicant els
conceptes i preus unitaris del projecte, la corresponent baixa i els amidaments
realment executats a l’obra) i l’import final que haurà de transferir Nostraigua a
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Aquesta aportació econòmica es farà efectiva al compte de l’Ajuntament de Mont-roig
que indiqui l’Àrea de serveis econòmics. Aquest finançament anirà a càrrec de la partida
pressupostària destinada a inversions del servei d’aigua potable del PAIF (Pla
d’actuacions, inversions i finançament) de Nostraigua dels exercicis 2022-2023.
Si per qualsevol motiu no s’executés l’obra i Nostraigua hagués realitzat l’ingrés,
l’Ajuntament es compromet a retornar-li l’import íntegre.
TERCERA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
a) Contractació, recepció i liquidació de les obres
La contractació, recepció i liquidació de les obres, si escau, es durà a terme per part de
l’Ajuntament, ajustant-se en tot moment a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (BOE núm. 272, de 9.11.2017).
L’import màxim previst de les obres del “Projecte bàsic i d’execució de la segona fase
de la renovació dels paviments i serveis de l’avinguda Barcelona” és de 2.399.398,33€
(IVA inclòs). L’import màxim que correspon a les obres de modificació de la xarxa d’aigua
potable, xarxa d’aigües residuals i xarxa de pluvials previstes dins de l’abast d’aquest
projecte és de 460.914,01€ (IVA inclòs).
b) Vigilància, direcció i control de les obres
Els responsables tècnics de la direcció de les obres seran els que designi l’òrgan de
contractació de l’Ajuntament com a responsables del contracte.
Correspon tant a l’Ajuntament com a Nostraigua comprovar el compliment de les
clàusules d’aquest conveni, i la verificació que les obres corresponguin al projecte
que hagi informat tècnicament. Aquestes funcions s’exerciran mitjançant el tècnic que
designi el l’Ajuntament a tal efecte.
Tanmateix, el personal de Nostraigua gaudirà de la facultat inspectora de les obres i
podrà accedir en qualsevol moment a l’interior de les mateixes per comprovar la
correcta execució de les unitats d’obra.
c) Recepció de les obres
Per a la recepció de les obres de modificació del servei d’aigua potable, xarxa
d’aigües residuals i xarxa d’aigües pluvials a la plaça Miramar i als carrers adjacents
serà necessari que els serveis tècnics de Nostraigua emetin informe favorable
vinculant de l’estat de les xarxes.
Es realitzaran totes les proves de control de qualitat que els serveis tècnics de
Nostraigua sol·licitin per tal de garantir la bona execució de les obres fins a un màxim
del 2% de l’import d’execució material del contracte, a càrrec del contractista.

d) Propietat i ús de les instal·lacions
La propietat de les obres que es construeixin serà de l’Ajuntament, i les haurà
d’inscriure a l’inventari d’instal·lacions municipals.
No obstant això, les instal·lacions corresponents al cicle complet de l’aigua, un cop
rebudes les obres per part de l’Ajuntament de Mont-roig, s’incorporaran de forma
immediata a les instal·lacions que es posen al servei de Nostraigua per a la prestació
del servei d’abastament d’aigua potable. Nostraigua gaudirà del dret d’usdefruit de
les mateixes mentre sigui el gestor dels serveis. En cas de dissolució de l’EPEL, tal i
com estableix el punt 1 de l’article 35 dels estatuts, l’Ajuntament de Mont-roig del
Camp la succeirà universalment en tots els seus béns, drets i obligacions.
e) Conservació i manteniment de les instal·lacions
Atès que es tracta d’instal·lacions del servei del cicle complet de l’aigua, la
conservació, manteniment i vigilància un cop finalitzades les obres correspondrà a
Nostraigua, com a gestor dels serveis i de conformitat amb la normativa vigent.
QUARTA.- INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS.
L’incompliment de les obligacions establertes en les clàusules del present Conveni per
part de Nostraigua habilitarà a l’Ajuntament per a reclamar davant la Comissió de
Seguiment el seu compliment i proposar les actuacions i procediments de resolució que
consideri adients.
L’incompliment de les obligacions establertes en el present Conveni per part de
l’Ajuntament, alliberarà a Nostraigua del compliment de les obligacions econòmiques
establertes en el mateix, durant el temps que aquest es mantingui.
CINQUENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT.
En aplicació del què disposa la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC) i l’article 49 de
la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), a sol·licitud de
qualsevol de les parts i pel tractament i proposta de resolució de les concretes vicissituds
que afectin el desenvolupament del present Conveni, es constituirà una Comissió de
Seguiment on cada part signatària designarà un representant, el qual exercirà les
funcions de seguiment i efectuarà, de mutu acord ales parts signants, les propostes
relatives a la gestió, interpretació i execució del Conveni.
Aquesta Comissió coneixerà i farà les propostes escaients per a la resolució dels
problemes que puguin afectar el present Conveni, així com del procediment i efectes
que per les parts es derivin de l’extinció ordinària o anticipada del Conveni, proposant a
les parts la formalització del document específic d’extinció que fixi la causa extintiva i
reguli clarament els seus efectes.

SISENA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI.
La vigència d’aquest conveni s’estendrà des de la data de la seva signatura i fins la
recepció definitiva de les obres. En cap cas tindrà una durada superior a tres anys, a
comptar de l’endemà de la signatura del conveni.
SETENA.- EXTINCIÓ DEL CONVENI.
El Conveni es revisarà en la forma i l’abast que la legislació aplicable disposi en cada
moment, sempre que es produeixin modificacions normatives que així ho facin necessari
o quan així ho acordin les parts de manera conjunta.
Els convenis s’extingeixen pel compliment de les actuacions que en constitueixen
l’objecte o pel transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat
la pròrroga.
Per tal de formalitzar de forma fefaent la seva extinció, les parts podran signar el
corresponent acord al respecte i correspondrà a la Comissió de Seguiment definir la
proposta del procediment i determinació dels efectes que per a les parts es derivin de
l’extinció ordinària o anticipada del mateix així com la proposta del procediment per a
dur-la a terme.
El Conveni, o qualsevol de les seves pròrrogues, s’extingiran de forma anticipada al
termini de finalització de la seva vigència per les següents causes:
1. El compliment definitiu de l’objecte del conveni.
2. El transcurs del termini de llur vigència.
3. Per denúncia d’una de les parts, amb un preavís amb cap cas inferior a tres mesos.
4. L’ incompliment greu i manifest de qualsevol de les obligacions que se'n derivin.
5. La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que
se'n deriven.
6. Les generals establertes a la legislació vigent.
VUITENA.- QÜESTIONS LITIGIOSES
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els
efectes d'aquest conveni es resoldran de mutu acord. En cas que no es puguin resoldre
de mutu acord, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa de conformitat

amb el què disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.

I com a prova de conformitat i d'acceptació, ambdues parts signen el present Conveni.

Per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp
L’Alcalde

Document signat electrònicament al marge

Per Nostraigua
El Vicepresident

