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“CONVENI INTERADMINISTRATIU DE DELEGACIÓ COMARCAL ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA  I EL CONSELL COMARCAL 

D’OSONA 

 

REUNITS 

 

D'una part l’II·lm. Senyor Joan Roca i Tió, en qualitat de president del Consell 

Comarcal d'Osona, que actua en virtut de les facultats que legalment li atribueix 

l’article 13 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i facultat expressament per aquesta acte, 

per acord del Ple Comarcal adoptat en la sessió del dia       de                       de       , 

assistit pel secretari de l’entitat, senyor Jaume Manau i Terrés.  

 

De l'altra, l’Il·lm. Senyor Joan Carles Rodríguez Casadevall, alcalde-president de 

l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, el qual actua en el seu nom i representació, 

degudament autoritzat i facultat per aquest acte per acord de Ple, de data 25 de febrer 

de 2019, assistit  per la secretària de la corporació, Rosa Martínez Costa.  

  .  

 

MANIFESTEN 

 

Primer.- L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta (en endavant l’Ajuntament) ostenta la 

competència en relació als serveis d’abastament d’aigua, clavegueram i drenatge urbà, 

en virtut d’allò que assenyala l’article 66.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya. 

 

Segon.- D’acord amb allò previst en l’article 25.1 de la Text refós de la Llei de 

l'organització comarcal de Catalunya, correspon a la comarca l’exercici de les 

competències que li deleguin els municipis. 

 

Tercer.- Els serveis d’abastament d’aigua, clavegueram i drenatge urbà són serveis 

essencials de titularitat local que s’han de prestar d’acord amb els principis d’eficiència 

assignativa, sostenibilitat financera i de protecció del medi ambient establerts a la 

legislació. 
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Quart.- L’article 67 del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, norma 

de rang reglamentari, estableix la conveniència de la gestió integrada dels sistemes 

d’abastament i de sanejament mitjançant la creació d’estructures supralocals de 

gestió, en ordre a afavorir serveis especialitzats i garantir un òptim rendiment dels 

sistemes. 

 

Cinquè.- Que l’Ajuntament i el Consell Comarcal d’Osona (en endavant CCO) tenen la 

voluntat d’afavorir la gestió integrada dels serveis del cicle de l’aigua. 

 

El temps ha anant modificant al llarg dels anys la manera de prestar aquests serveis i 

el nivell d’exigència de què cal dotar-lo avui dia, fan que sigui una tasca complexa que 

requereix ser abordada amb economies d’escala i aprofitant sinergies comunes, 

facilitant la utilització conjunta de mitjans i serveis i que facilitin la disposició de més 

recursos tècnics, així com contribuir a l’assoliment dels objectius ambientals establerts 

en la Directiva Marc de l’Aigua. 

 

Ambdues parts es reconeixen competències i capacitat per aquest acte i a tal efecte  

 

CONVENEN 

 

Primer.- Objecte del conveni 

 

L’objecte del present conveni és la delegació de l’exercici de la competència d’una part 

dels serveis del cicle de l’aigua, concretament el d’aigua potable en alta i en baixa, de 

l’Ajuntament en favor del CCO, així com l’adscripció dels béns de domini públic i drets 

afectes a aquests serveis, i necessaris per a llur prestació, també en favor del CCO. 

Dita delegació comprèn totes les facultats necessàries per a prestar correctament els 

serveis, incloent la potestat expropiatòria, la potestat sancionadora i les potestats 

tributàries necessàries per a la imposició de taxes, aprovació d’ordenances,  gestió, 

inspecció i recaptació de les taxes o altres figures que hagin de satisfer els usuaris 

dels serveis, és a dir: 

 

a) Potestat d’auto-organització dels serveis, inclosa l’aprovació del reglament o 

reglaments i la determinació de llur forma i modalitat de gestió. 

b) Potestat de vigilància i inspecció dels serveis. 

c) Potestat d’aprovació de les ordenances o les prestacions patrimonials de 

caràcter públic no tributari que hagin de satisfer els usuaris dels serveis objecte 
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de la delegació, sens perjudici de les competències de la Comissió de Preus de 

Catalunya, o l’organisme que el pugui substituir així com les facultats de gestió, 

inspecció i recaptació en relació a aquestes figures, incloent la via de 

constrenyiment. 

d) Potestat de programació i planificació dels serveis, sens perjudici de la 

participació l’Ajuntament en els processos d’aprovació dels plans directors dels 

serveis. 

e) Potestat expropiatòria. La propietat dels béns o drets que, si fos el cas, 

s’haguessin d’expropiar per tal de poder-hi emplaçar infraestructures 

necessàries per als serveis, quedaran en propietat del municipi delegant, però 

adscrits, pel que fa a llur ús i gestió, al CCO. Prèviament a l’inici de l’expedient 

expropiatori, s’informarà a l’Ajuntament als efectes que pugui al·legar tot allò 

que consideri convenient. 

f) Potestat de revisió dels actes, resolució dels recursos que es plantegin i de la 

revisió d’ofici. 

g) Qualssevol altres potestats necessàries per a la correcta prestació dels serveis. 

 

Segon.- Durada i vigència 

 

La durada i vigència del present conveni de delegació interadministrativa s’estableix en 

5 anys. A la finalització d’aquest període, o del període d’ulteriors pròrrogues, el 

conveni es prorrogarà per períodes de 5 anys, si cap de les dues parts manifesta la 

voluntat de no fer-ho amb una antelació mínima d’un any a la data de finiment. 

 

La data d’inici de la delegació tal i com es refereix en la disposició addicional, 

s’establirà quan el CCO disposi d’un nombre de delegacions que facin possible la 

viabilitat tècnica i econòmica dels serveis i tingui el servei creat. 

 

Tercer.- Finançament 

 

El CCO finançarà la prestació dels serveis mitjançant les taxes i les prestacions 

patrimonials de caràcter públic no tributari que hagin de satisfer els usuaris dels 

serveis objecte de delegació. 

 

Per al finançament d’inversions de millora, ampliació o remodelació de les 

infraestructures dels serveis el CCO, directament o mitjançant l’entitat prestadora dels 
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serveis, podrà apel·lar a qualssevol de les formules financeres admeses. Ara bé, en 

aquest cas, les amortitzacions o despeses financeres que meritessin aquestes 

operacions s’inclourien en el càlcul de les tarifes aplicables a les taxes o prestacions 

patrimonials referides en el paràgraf precedent, de tal manera que es garantís el 

principi de sostenibilitat financera. Aquestes fórmules també es podran aplicar per a 

l’adquisició de drets, adquisició d’actius immaterials, grans reparacions, obres 

d’emergència en el cas d’esdeveniments catastròfics, o activitats de recerca i 

desenvolupament. 

 

L’Ajuntament haurà de donar la conformitat a l’execució de les inversions que es 

financiïn via préstec i que el termini de retorn del mateix sigui superior al termini de 

vigència de la delegació. En el cas que l’Ajuntament obtingui subvencions per executar 

inversions pel servei d’aigua aquestes es podran transferir, si s’escau, a l’Entitat 

Pública Empresarial Local (en endavant EPEL) perquè les executi i aporti el 

finançament de la part d’inversió no finançada, sempre i quan les bases de la 

subvenció així ho permetin.  

 

L’objecte de les sol·licituds de subvencions per l’abastament d’aigua per part dels 

ajuntaments haurà de ser consensuat i aprovat a la Comissió tècnica formada per 

representats municipals i de l’empresa pública que es descriu en el punt setè, així com 

també aquelles inversions que pugui fer directament l’Ajuntament. 

 

El CCO, directament o mitjançant l’entitat prestadora dels serveis, podrà ser receptor 

de subvencions, ajuts, o donacions d’altres administracions públiques o d’altres 

entitats per a actuacions o inversions en relació als serveis objecte de delegació. 

 

En el cas de finiment del present conveni per qualsevol causa, l’Ajuntament se 

subrogarà en la posició del CCO com a creditor en el cas d’operacions financeres, 

receptor de crèdits atorgats i encara no aplicats a la finalitat per a la qual s’haguessin 

sol·licitat, o com a beneficiari dels possibles ajuts o subvencions atorgats. En aquest 

darrer supòsit, es tindrà en compte l’import de l’ajut o de la subvenció que ja estigués 

efectivament executat o meritada la despesa corresponent, quina part correspondria al 

CCO, i la part pendent d’executar o de meritar la despesa que correspondria a 

l’Ajuntament. 

 

En el cas que l’estructura de retorns financers d’operacions de finançament 

d’inversions i l’amortització tècnica aplicada en el càlcul de les tarifes de les taxes o 
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prestacions patrimonials fos diferent, es tindran en compte les diferències generades 

en el còmput de les compensacions entre ambdues administracions en el moment de 

finiment del conveni. En el cas que l’amortització tècnica aplicada a les tarifes fos més 

ràpida que l’estructura de retorns financers, aquesta diferència correspondria a 

l’Ajuntament, i en el cas contrari, al CCO. 

 

Addicionalment, al finiment del present conveni per revocació de l’Ajuntament 

delegant, sempre i quan no sigui per qualsevol de les causes previstes en l’article vuitè 

a excepció de la clàusula c), haurà de satisfer una compensació al CCO per tal que 

aquest es pugui rescabalar de les despeses de re-estructuració del servei comarcal 

derivades de la pèrdua de sinergies i economies d’escala amb els altres municipis. 

Aquesta compensació serà d’un import equivalent a sis mesos del cost d’estructura de 

l’EPEL imputat al municipi, que se sumarà a les altres indemnitzacions i 

compensacions que s’han descrit en els paràgrafs anteriors. 

 

El finiment del present conveni per revocació de l’Ajuntament delegant caldrà que es 

comuniqui amb una antel·lació mínima d’un any. 

 

Les tarifes que inicialment s’aplicaran seran aquelles que figuren a l’estudi tècnic i 

econòmic que s’adjunta com a Annex número 1. Per a ulteriors modificacions serà 

d’aplicació la normativa que regula el règim de preus sotmesos a autorització de la 

Comissió de Preus de Catalunya o a qui correspongui en cada moment.  

 

Quan es proposi la modificació de taxes/tarifes a repercutir als usuaris pel finançament 

del servei,  el CCO atorgarà a l’Ajuntament un període d’audiència de deu dies per tal 

que aquest darrer manifesti qualsevol proposta, suggeriment o al·legació de caràcter 

tècnic que cregui oportuna. Les parts remarquen expressament el caràcter 

estrictament tècnic d’aquesta consulta, i en conseqüència, s’hauran d’inadmetre o 

desestimar aquelles aportacions que no vinguin acompanyades d’una justificació 

tècnica.  

 

L’EPEL no liquidarà l’import dels consums municipals que quedaran exempts de 

pagament i només caldrà abonar-ne l’import del cànon.  
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Quart.- Personal afecte als serveis 

 

Atès que en l’actualitat l’Ajuntament o entitat actualment prestadora dels serveis al 

municipi té personal específicament afectat a la prestació del servei, es contempla 

l’adscripció o subrogació de personal que estigui destinat al servei d’aigua del 

municipi.  

 

En el cas d’extinció del conveni per qualsevol causa, el personal que presti 

majoritàriament serveis al municipi haurà d’ésser assumit sense solució de continuïtat 

per l’Ajuntament, segons la fórmula jurídica que sigui aplicable a la situació de cada 

empleat en el moment de l’extinció. 

 

 

Cinquè.- Béns i instal·lacions dels serveis 

 

Els drets, béns i instal·lacions dels serveis que ara es delegen, continuaran essent de 

titularitat municipal, però s’adscriuen, pel que fa a llur ús i gestió, al CCO. Això inclou, 

a títol enunciatiu però no limitatiu: 

 

a) Les concessions sobre el domini públic hidràulic per a captacions d’aigua 

superficials o subterrànies, drets de captació d’aigua per qualsevol títol, drets 

d’utilització d’aigües regenerades, o de qualsevol altre tipus dels que fos titular 

l’Ajuntament. 

b) Obres de captació i adducció d’aigua. 

c) Plantes de tractament o potabilització. 

d) Dipòsits o reserves d’aigua de qualsevol naturalesa. 

e) Xarxa de distribució d’aigua. 

f) Qualsevol altre dret, infraestructura o equip existent necessari per a la correcta 

prestació dels serveis objecte de delegació. 

 

L’adscripció dels béns que figuren en l’annex 2, produirà efectes el dia d’inici de la 

delegació efectiva establert en la clàusula segona del present conveni, i tal com es 

descriu en el pacte catorzè. 

 

En el cas de finalització del conveni per qualsevol causa, l’adscripció dels béns deixarà 

de tenir efectes i l’ús i gestió dels béns i drets retornarà a l’Ajuntament. 
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El Consell es compromet a mantenir l’oficina d’atenció al públic municipal del servei 

d’abastament d’aigua, dues hores el primer dijous de cada mes a les oficines 

municipals. Es podran modificar els horaris i la ubicació de l’oficina municipal sempre 

quan ho acordin les dues parts. 

 

Sisè.- Règim de modificació 

 

Durant la vigència del present conveni, les parts en podran acordar qualsevol 

modificació que sigui necessària per a una millor prestació dels serveis, o per 

qualsevol altra raó d’interès públic, la qual s’instrumentalitzarà a través d’una addenda 

que serà aprovada pel CCO i per l’Ajuntament. 

 

Setè.- Seguiment i mecanismes d’interpretació 

 

Es crearan dues Comissions per dur a terme el seguiment i interpretació del conveni i 

dels serveis. Una primera serà la Comissió assessora que farà el seguiment de 

l’execució del Conveni i resoldrà els dubtes d’interpretació. Aquesta Comissió estarà 

formada per un mínim de quatre membres, la meitat representants de l’Ajuntament i la 

meitat nomenats pel CCO, i un màxim de sis. 

Es reunirà amb caràcter ordinari dues vegades l’any, i amb caràcter extraordinari quan 

així ho decideixin de comú acord el president i el vicepresident. La presidència serà 

nomenada pel CCO i la vicepresidència per l’Ajuntament, que substituirà el president 

en cas d’absència o malaltia. El titular de la competència per a convocar, fixar l’ordre 

del dia a proposta de les parts i ordenar els debats serà del CCO.  

 

Aquesta Comissió estarà assistida per personal del CCO que aixecarà acta de les 

sessions i donarà el trasllat de les seves propostes als òrgans i serveis afectats.  

 

La segona Comissió serà de caràcter merament tècnic pel seguiment de la gestió dels 

serveis. 

En aquesta Comissió hi haurà un mínim de dos membres, la meitat representants de 

l’Ajuntament i la meitat nomenats pel CCO, i un màxim de quatre, sense perjudici que 

les seves reunions i per autorització del seu president hi puguin participar amb veu, 

però sense vot, altres membres que es consideri convenient. 



8 
 

Es reunirà amb caràcter ordinari trimestralment, i amb caràcter extraordinari quan així 

ho decideixin de comú acord el president i el vicepresident.  

La presidència serà nomenada pel CCO i la vicepresidència per l’Ajuntament, que 

substituirà el president en cas d’absència o malaltia.  

El titular de la competència per a convocar, fixar l’ordre del dia a proposta de les parts i 

ordenar els debats serà del CCO.  

Aquesta Comissió estarà assistida per personal nomenat pel CCO que aixecarà acta 

de les sessions i donarà el trasllat de les seves propostes als òrgans i serveis afectats.  

 

De cadascuna d’aquestes Comissions s’aixecarà la corresponent acta de la sessió que 

serà arxivada pel responsable de la corresponent secretaria i una còpia certificada de 

la mateixa es trametrà a la secretaria general del CCO i de l’Ajuntament.  

 

Vuitè.- Causes d’extinció del conveni 

 

Poden ésser causes d’extinció del present conveni: 

 

a) El finiment del termini de vigència inicial o de qualsevol de les pròrrogues, 

sempre que qualsevol de les parts hagués comunicat fefaentment amb una 

anticipació d’un any a la data de finiment, la voluntat de no prorrogar-ne la 

vigència. 

b) L’aparició de circumstàncies sobrevingudes que justifiquin la impossibilitat 

legal, tècnica i/o econòmica que l’Administració delegatària exerceixi la 

competència delegada sense perjudicar l’exercici de les competències pròpies. 

c) L’obstrucció per part de l’Administració delegant a l’exercici de la competència 

delegada. 

d) La revocació de la delegació per part de l’Administració delegant o la revocació 

de l’acceptació de la delegació per part del CCO sempre que existeixi causa 

justificada, legal, tècnica o econòmica, i prèvia compensació a la part que 

pertoqui, per les pèrdues i despeses que aquesta revocació pugui efectuar, que 

inclouran les indemnitzacions establertes d’acord al previst a la clàusula tercera 

del present conveni, la subrogació en la posició del CCO respecte a qualsevol 

obligació amb tercers que aquest pogués tenir contreta per raó de la prestació 

dels serveis o el finançament d’inversions en el serveis, i l’assumpció de les 

obligacions envers el personal afecte al serveis. Aquesta revocació no tindrà 

efectes, en qualsevol cas, abans de 6 mesos des de la data de comunicació, i 
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sempre que prèviament l’Administració delegant s’hagués fet càrrec de les 

despeses i obligacions. 

e) L’incompliment de les obligacions fixades en el present conveni per qualssevol 

de les parts que el subscriuen. 

 

En cas d’extinció del conveni per alguna de les causes previstes anteriorment caldrà 

constituir la Comissió de seguiment del Conveni per fixar la liquidació definitiva que 

fixarà les obligacions i compromisos de cada una de les parts d’acord a l’estipulat en la 

clàusula tercera i la forma de fer-la efectiva. 

 

Les parts, a proposta justificada de la Comissió tècnica de seguiment, podran acordar 

la continuïtat d’una o més d’una actuació en curs, establint un termini improrrogable 

per a l’execució, i establint els termes en els quals s’hagi d’efectuar la liquidació 

econòmica en favor de la part que assumeixi aquesta execució. 

 

Novè.- Protecció de dades de caràcter personal  

 

Ambdues parts es comprometen a donar compliment a tot allò que estableixen la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia 

dels Drets Digitals (LOPDGDD), i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que 

aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de 

dades de caràcter personal, en relació amb les dades personals a les quals tinguin 

accés durant la vigència del present conveni. 

 

Els instruments específics de col·laboració determinaran les obligacions de les parts 

en relació amb la protecció de dades personals i el deure de confidencialitat de 

conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 

27 d'abril de 2016 de protecció de les persones físiques en relació al tractament de 

dades personals i la resta de normativa aplicable. 

 

Desè.- Marc normatiu del present conveni  

 

El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò 

establert en el capítol 1 del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, 

d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 112, de la 

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 



10 
 

públiques de Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable 

a l’objecte del conveni. 

 

Onzè.- Transparència, accés a la informació pública i bon govern 

 

Aquest conveni es trametrà al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 

Generalitat de Catalunya i les dades principals es publicaran al Portal de la 

Transparència. 

 

Dotzè.- Jurisdicció competent 

 

Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del conveni 

seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

 

Tretzè.- Modificació dels preceptes i de les referències que fa a la normativa 

vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

 

Els preceptes d’aquest conveni que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 

la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 

remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 

substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 

reglamentaris de què porten causa.  

 

Catorzè.- Disposició addicional  

 

El servei no entrarà en funcionament i la delegació no entrarà en vigor fins que el CCO 

disposi de suficients delegacions i tingui el servei creat per dur a terme el servei en les 

òptimes condicions tècniques, econòmiques i de gestió. 

 

Així mateix, l’adscripció dels béns no serà efectiva fins a l’entrada en funcionament 

dels serveis. 

 

Tanmateix si en el termini d’un any des de la signatura del Conveni no s’ha iniciat la 

prestació del servei, la delegació i el Conveni quedaran resolts automàticament.  
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Annex I – Memòria tècnica i econòmica per a la prestació comarcal del servei 

d’abastament d’aigua del municipi de Sant Julià de Vilatorta.  

Annex II – Relació de béns i drets de la xarxa de subministrament d’aigua del municipi 

de Sant Julià de Vilatorta. 

 

 


