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DE PACS DEL PENEDÈS
NI F P-0815300-I

JORDI VIVES PUIG, Secretari - Interventor de l’Agrupació dels ajuntaments de Pacs
del Penedès i Les Cabanyes (Alt Penedès),
CERTIFICO :
Que el Ple de l'Ajuntament de Pacs del Penedès, en sessió extraordinària celebrada el dia 27
d’octubre de 2020, amb el quòrum exigit per la Llei 8/87, Municipal de Catalunya, de 15 d'abril, va
prendre, entre d'altres i a reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, la resolució de la següent part
dispositiva:

TERCER.- APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ PER LA GESTIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE.
Antecedents
En data 15 de desembre de 2014 el Ple va acordar,
“Aprovar amb l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca el conveni de col·laboració
interadministrativa i el contracte programa per l’explotació del servei municipal d’abastament
d’aigua, amb una durada de cinc anys, a partir de 2015, ...”
Atès el nou marc normatiu derivat de la Llei 9/17, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i
la possibilitat d’establir una cooperació horitzontal per la via del conveni de cooperació per la gestió
del servei d’abastament d’aiguaAtès que el model implantat a Vilafranca del Penedès ha permès al municipi disposar d’una forma de
gestió directa del servei, aplicant criteris de repartiment de costos, com és la proporció del cabal
d’aigua injectat a cada municipi, que han fet sostenible el model i han permès la consolidació de
l’empresa pública EMAVSA.
Fonaments de dret
Art. 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
Atès l’exposat es proposa al Ple de l'Ajuntament, l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar el conveni de cooperació interadministrativa amb la l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès per a la gestió i la prestació del servei bàsic essencial i obligatori d’abastament d’aigua
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potable mitjançant l’ens instrumental EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA SA
(EMAVSA) que transcrit literalment diu,

“CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIU PER GARANTIR EL SERVEI PÚBLIC
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A LA POBLACIÓ

REUNITS
D’una part, el senyor XXXX, Alcalde de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, assistit pel secretari
municipal, el senyor xxxxxxxxxxxx.
D’una part, la Senyora Montserrat Mascaró Gras, Alcalde/essa de l’Ajuntament de Pacs del Penedès
assistit pel secretari municipal, el senyor/a Jordi Vives Puig.

INTERVENEN
Els alcaldes en virtut d’allò que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 3.2.i) del Reial
Decret 128/2018, de 16 març, que regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni, i

EXPOSEN
1.

Històricament a l’entorn de Vilafranca del Penedès un seguit de municipis han vingut confiant en el
municipi capital de Comarca la gestió del servei públic d’abastament d’aigua. Aquesta relació s’ha
vingut regulant mitjançant acords escrits entre les parts, ja fos amb la denominació de concerts o de
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convenis en els que es documentava la voluntat de vincular-se i, en conseqüència, es regulava el
règim dels compromisos de les parts.
2. Els avantatges d’aquesta cooperació per les parts signants han estat, entre d’altres, els següents:
 La cooperació ha permès gaudir a municipis de reduïda població d’un servei gestionat de forma
directa per una entitat especialitzada, com si es tractés d’un operador del mateix ajuntament.
 El gestor ha presentat anualment un compte d’explotació individualitzat per cada servei, es a dir
no ha fet seus els resultats de la gestió, sinó que els ha traslladat a l’ajuntament qui ha decidit la
seva destinació.
 El gestor ha pogut disposar d’una estructura especialitzada i professionalitzada quin cost ha
pogut distribuir entre els diferents beneficiaris del servei, això ha generat una reducció dels
costos imputables a Vilafranca.
 Per raons d’eficiència i de garantia del servei quan es determina la conveniència de construir
infraestructures compartides aquests són ubicades per raons d’acord a criteris tècnics, no de
territorialitat. Aquesta estratègia ha permès un estalvi econòmic ja que s’ha evitat duplicats
determinats elements (dipòsits, bombaments, xarxes, etc).

3.

4.

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès presta en forma de gestió directa el servei d’abastament
d’aigua a la població mitjançant la societat de capital íntegrament municipal EMPRESA
MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, SA (EMAVSA), societat constituïda l’any 1992.
L’aprovació el 26 de febrer de 2014, d’una nova generació de Directives, la quarta, en matèria de
contractació; Directiva 2014/23/UE, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió; Directiva
2014/24/UE, sobre contractació pública i la Directiva 2014/25/UE relativa a la contractació per
entitats que operen en els sectors de l’aigua, la energia, els transports i els serveis postals;
l’enrevessada incorporació d’aquestes a l’ordenament estatal doncs, sense perjudici de l’anomenat
efecte directe de les Directives; la singular jurisprudència emesa pel TJUE en matèria de
contractació, molt enfocada al supòsit concret i, finalment, la dispersa Doctrina emesa per les
diferents Juntes consultives en matèria de contractació, tant l’Estatal com les autonòmiques, han
anat creant una raonable sensació d’inseguretat en els operadors jurídics, fins i tot reconeguda en
la pròpia Directiva 2014/24 (consideració 31), en relació a la possible subjecció a les normes sobre
contractació pública de determinats “contractes”, anomenats convenis en la nostra pràctica
jurídica

5.

En aquest context és necessari establir un marc de relació entre els ajuntaments signats, regit per
criteris de coresponsabilitat, transparència, equitat territorial i optimització dels serveis
d’abastament d’aigua a la població.

6.

Els ajuntaments tenen interès a subscriure aquest conveni per establir la relació, la participació, les
obligacions, la coordinació i la cooperació entre ambdós subjectes en la gestió i la prestació del
servei d’abastament d’aigua a la població, que subjecten en les següents
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CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
1. L’article 84.2 lletra c) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de
19 de juliol, preveu que els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies en els
termes que determinin les lleis en matèria d’ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.
2. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril disposa que l’abastament d’aigua a la població és un
servei de competència estrictament municipal (article 25), de prestació obligatòria en tots els
municipis (article 26.1.a). L’article 86.2 de la LBRL en declara la reserva en favor de les entitats
locals i el declara essencial.
3. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de Catalunya
poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i
entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per
a la consecució de finalitats d’interès comú.
4. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de cooperació consensuada
entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per
al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un
interès comú.

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir aquest conveni
de col·laboració que subjecten als següents

PACTES
Primer. Objecte
1. El present conveni té per objecte establir la relació, la participació, les obligacions, la
coordinació i la cooperació entre l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l’Ajuntament de Pacs del
Penedès en la gestió i la prestació del servei bàsic essencial i obligatori d’abastament d’aigua a la
població.
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2. Tanmateix el conveni és l’eina de relació interadministrativa entre els ajuntaments, el qual fixa les
condicions generals per un període quadriennal i que s’adaptarà a les circumstàncies sobrevingudes
mitjançant annexos al mateix.

Segon. Eixos estratègics i principis rectors
1. L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès gestiona el servei públic d’abastament d’aigua potable a la
població, mitjançant l’ens instrumental EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, SA (en
endavant EMAVSA), societat de capital íntegrament públic que serà l’encarregada de realitzar les
funcions de servei públic que corresponguin a cada un dels ajuntaments signants en compliment de
les previsions del present conveni.
2. Per raons d’eficiència i economia, el servei es regula per les disposicions contingudes al Reglament
Regulador del Servei d’Abastament d’aigua a la Població, que conté aspectes tècnics del servei, els
drets i les obligacions dels abonats i del gestor del servei, el règim econòmic, el sistema de facturació
i les actuacions davant els impagats. Correspon a EMAVSA emetre les propostes motivades de
modificació del Reglament per la seva tramitació davant els ajuntaments. A l’annex 1 d’aquest
document s’incorpora el text vigent del Reglament del Servei.
3. Les inversions es calendaritzaran i prioritzaran a partir de les previsions del Pla Director
d’Abastament, que s’incorpora com annex 2 del present conveni, però també tenint en compte les
necessitats i les previsions d’urbanització de l’Ajuntament i les necessitats derivades de la propi
servei d’abastament atenent a l’antiguitat de xarxa com a les avaries de la mateixa.
4. Les actuacions seran licitades per EMAVSA d’acord amb les indicacions de l’Ajuntament, qui
establirà el pla de finançament. Aquest pla de finançament podrà establir, a decisió de l’Ajuntament,
si l’actuació es finança amb recursos del compte d’explotació (fons d’amortització i resultats
previstos de l’exercici) o bé amb recursos propis de l’Ajuntament. En aquest darrer supòsit, EMAVSA
no iniciarà la tramitació d’un expedient d’inversió si no disposa de certificació de l’Ajuntament
conforme existeix al pressupost municipal crèdit suficient per fer front a les despeses del projecte
(redacció de projecte, direcció d’obres, seguretat i salut i execució d’obres).
5. Les actuacions d’inversió es tramitaran internament per l’Ajuntament com a obres municipals i
estaran exemptes de qualsevol tribut municipal. En el supòsit que afectin la mobilitat de les persones,
EMAVSA comunicarà a l’Ajuntament, amb una antelació mínima de 5 dies naturals, la data d’inici de
les obres, que adoptarà les mesures que siguin necessàries per facilitar aquesta mobilitat.
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6. Les actuacions de manteniment a la xarxa, es licitaran per EMAVSA d’acord amb el calendari
d’actuacions marcat pel propi servei i el seu cost s’aplicarà al compte d’explotació anual com una
despesa directa del servei. Les actuacions de manteniment no estaran subjectes a llicència municipal,
estaran exemptes de qualsevol tribut municipal i només precisaran de la comunicació prèvia a l’inici
de les obres. En el supòsit que afectin la mobilitat de les persones EMAVSA comunicarà a
l’Ajuntament amb una antelació mínima de 5 dies naturals l’inici de les actuacions, llevat els supòsit
de reparacions d’avaries, en quins casos no serà precís el preavís.

7. Les instal·lacions d’escomeses seran executades per EMAVSA, d’acord amb les previsions
contingudes al Reglament del Servei i les serà d’aplicació el règim previst per les actuacions de
manteniment.

Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT DE PACS DEL PENEDÈS
Per raó d’aquest conveni l’AJUNTAMENT s’obliga a:
a) Tramitar la modificació del Reglament Regulador del servei d’abastament d’aigua i l’ordenança
reguladora de les tarifes del servei en els termes que proposi EMAVSA un cop validada per la
Comissió de Seguiment regulada en aquest Conveni
b) Consignar en els seus pressupostos els imports necessaris per finançar les inversions.
c) En matèria d’obres, les inversions del gestor només necessitaran de l’aprovació del projecte per
part de l’Ajuntament, sense necessitat d’obtenció de llicència d’obres.
d) Col·laborar i participar amb el gestor en tot allò que se’l requereixi en relació amb la prestació
del servei.
e) Participar en la Comissió d’avaluació i seguiment que preveu aquest conveni.
f) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació del servei d’acord
amb les previsions de la legislació sobre protecció de dades.
g) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.
Quart. Obligacions de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Per raó d’aquest conveni l’Ajuntament s’obliga a:
a) Facilitar la gestió del servei d’aigua al municipi de Pacs del Penedès, mitjançant el seu ens
instrumental, EMAVSA.
b) Complir a través d’EMAVSA les obligacions que corresponen al gestor del servei.
c) Redactar a través d’EMAVSA la memòria anual de ens que hi formen part.
d) Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment i avaluació.
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e) Prestar a través d’EMAVSA l’assessorament tècnic que precisi l’Ajuntament de Pacs del Penedès.
f) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó de la prestació d’aquests serveis
d’acord amb les previsions de la normativa sobre protecció de dades.
g) Realitzar anualment a través d’EMAVSA la proposta de tarifes del servei per l’aprovació de
l’Ajuntament de Pacs del Penedès.
h) Elaborar mensualment a través d’EMAVSA una memòria de les actuacions tècniques realitzades
pel servei: avaries, escomeses, etc.
i) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.

Cinquè. Finançament
1. El servei d’abastament d’aigua potable està subjecte a la prestació patrimonial de caràcter públic
no tributari que en concepte de tarifa del servei aprovarà l’Ajuntament de Pacs del Penedès en la
corresponent ordenança en els termes de la Disposició Addicional primera de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària i article 20.6 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals. Amb la finalitat de garantir la sostenibilitat
financera del servei, la tarifa s’haurà d’establir sota el principi de garantir l’autofinançament del
mateix.
2. El gestor del servei facturarà el servei als abonats aplicant la tarifa continguda a l’ordenança
municipal. A la factura s’inclourà la liquidació per la Taxa municipal del sanejament d’acord amb
l’Ordenança fiscal d’aquesta prestació i el Cànon de l’aigua d’acord amb el règim previst en el
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en
matèria d’aigües a Catalunya.
3. L’import facturat un cop ingressat s’integrarà en el compte d’explotació del servei. L’import de la
Taxa municipal de sanejament i el cànon de l’aigua es mantindrà en un compte de tresoreria als
efectes del seu ingrés, respectivament, a l’Ajuntament i a l’Agència Catalana de l’Aigua i no
s’integrarà en el compte d’explotació del servei.
Sisè. Gestió econòmica i justificació de l’exercici.
1. Anualment el gestor del servei presentarà un compte d’explotació, que contindrà el detall dels
ingressos, despeses del servei i el resultat d’explotació.
2. El compte es presentarà als efectes de garantir el tracte successiu per períodes anuals equivalents,
sense que sigui necessari que aquests coincideixen amb l’any natural.
3. Als efectes de la imputació de despeses, es consideren costos directes tots els que tenen una relació
directa i específica amb l’abastament de Pacs del Penedès. Els costos directes s’imputaran en la seva
totalitat al compte d’explotació de Pacs del Penedès.
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4. Es consideren costos indirectes aquelles que són necessaris pel funcionament del gestor però que no
es poden imputar de forma específica al servei. Els costos indirectes s’imputaran en proporció de la
participació de Pacs del Penedès en el cabal total d’aigua injectada pel gestor del servei, de tal
manera que es ponderi amb un criteri d’imputació proporcional al consum d’aigua del municipi en la
globalitat dels consums gestionats per EMAVSA.
5. Addicionalment, s’aplicarà un coeficient de reducció del resultat del compte d’explotació equivalent
al cinc per cent d’aquest amb la finalitat de compensar el major cost que representa per l’Ajuntament
de Vilafranca el criteri de repartiment dels costos indirectes.
6. El resultat anual, positiu o negatiu s’integrarà en un Fons d’amortització destinat al finançament de
les inversions futures.

Setè. Comissió de seguiment i d’avaluació.
1. Les parts participen en l’avaluació del conveni i el seu seguiment mitjançant una comissió
integrada pels vocals següents:
a)
L’alcalde o alcaldessa dels ajuntaments, o en el seu defecte el regidor o regidora o tècnic
o tècnica en qui deleguin.
b)
La persona que ocupi la Presidència del gestor del servei, que podrà delegar en la
persona que representi la gerència.
c)
Un tècnic o tècnica del gestor del servei amb responsabilitats en matèria d’abastament.
d)
Les persones que ocupin la Secretaria dels ajuntaments.
e)
L’Ajuntament de Pacs del Penedès podrà convidar a una persona amb coneixements
tècnics vinculada amb el servei.
2. Les funcions de la Comissió d’avaluació i seguiment són les següents:
a)
Avaluar el compliment de les condicions, els objectius i el funcionament del servei.
b)
Avaluar la memòria anual del servei i el compte d’explotació anual.
c)
Validar la proposta de tarifes presentada pel gestor del servei, als efectes de la seva
ulterior tramitació davant l’Ajuntament de Pacs del Penedès.
d)
Validar la proposta de modificació del Reglament Regulador del Servei proposada pel
gestor, als efectes de la seva ulterior tramitació davant l’Ajuntament de Pacs del Penedès.
e)
Proposar modificacions en el servei derivades de l’interès públic.
3. La Comissió, sota la presidència de la persona indicada a l’apartat b) del punt 1 precedent, es
reunirà com a mínim una vegada l’any, prèvia convocatòria per part del seu president.
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4. La secretaria de la Comissió és exercida per un vocal o per una persona al servei dels
ajuntaments signants. En aquest darrer cas, assisteix a les sessions amb veu i sense vot.

Vuitè. Publicitat
El conveni es publicarà en el registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de
Catalunya, en aplicació de l’article 14 i Disposició Addicional Novena de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Novè. Vigència
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes per un període de
quatre anys, amb possibilitat de pròrroga per un nou període de quatre anys.
Desè. Extinció
Les causes d’extinció del conveni són les següents:
a) L’acord entre les parts.
b) El compliment del període de vigència.
c) L’incompliment greu de les obligacions de les parts. En especial tindran aquesta consideració els
incompliments següents:
a. No aprovar la modificació del Reglament Regulador del Servei.
b. No aprovar la modificació de tarifes, segons la proposta validada per la Comissió de seguiment.
c. No complir les obligacions de les parts en matèria d’inversions o d’actuacions de manteniment.
d) L’existència d’un saldo negatiu del Fons d’Amortització, sense que l’Ajuntament de Pacs del
Penedès adopti cap mesura destinada al seu equilibri.
Onzè. Jurisdicció
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran de
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, ambdues parts el signen. “

SEGON.- Notificar-ho a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Av . Diputació, 1 i 3 Tels. 93 817 14 85 i 93 890 11 82, Fax. 93 817 07 37
08796 PACS DEL PENEDÈS (Barcelona)
e-mail: pacs@diba.cat - w w w .pacsdelpenedes.cat

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
CERTIFICAT (TD11-013): CERT_CONVENI SERVEI PUBLIC ABASTAMENT
AIGUA POTABLE_28102020

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: 4XTG3-7PYD9-56EEH
Pàgina 10 de 10

El document ha estat signat per :
1.- Vives Puig, Jordi, Secretari Interventor, de Ajuntament de Pacs del Penedès.Signat 29/10/2020 12:56
2.- Mascaró Gras, Montserrat, Alcaldessa, de Ajuntament de Pacs del Penedès.Signat 29/10/2020 13:21

ESTAT

APROVAT
29/10/2020 13:21

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 11799153 4XTG3-7PYD9-56EEH BA886A8C90D5C3EB0A7FB6B96F07F62B6E853A96) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=pacspenedes

A J U N T A M E N T
DE PACS DEL PENEDÈS
NI F P-0815300-I

TERCER.- Publicar-ho a la web municipal i al Registre de Convenis de la Generalitat en compliment de
la Llei 19/14, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat,

Document signat electrònicament per qui s’indica.
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