Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter extraordinari celebrada el dia
30 de setembre de 2021, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
CALAFELL I L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONNEXIÓ
DELS CARRERS CRISANTEM DE CUNIT I L’AVINGUDA SANTAMARIA DE MONTSERRAT DE
CALAFELL.
Identificació de l’expedient 7547/2021
Fets

2. En data 21 de setembre de 2021, el Secretari de la Corporació ha emès informe
favorable a l’aprovació del referit conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Calafell i l’Ajuntament de Cunit.

Ramon Ferré i Solé
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1. L’Ajuntament de Cunit i l’Ajuntament de Calafell tenen la voluntat de col·laborar en la
millora de la connectivitat viària entre els dos municipis. Amb aquest finalitat han
redactat i volen signar el conveni col·laboració objecte d’aquesta resolució pel que
garantiran la connectivitat territorial entre ambdós municipis mitjançant la redacció i
execució d’un Projecte de vial que connectarà el carrer Crisantem de Cunit de la
urbanització dels Jardins de Cunit amb l’Avinguda Santa Maria de Montserrat de
Calafell de la urbanització de Segur de Dalt.

Fonaments de dret







Alexandre Pallarès Cervilla
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D’acord amb els art. 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
D’acord amb l’art. 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’agost, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
D’acord amb els articles 5, 47 i 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local;
D’acord amb els articles 8, 114, 174 i 273 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya;
D’acord amb l’art. 1 i 111 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local;
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D’acord amb l’art. 304.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals;
I, d’acord a els art. 3, 41 i 50, i 223 a 225 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals;

El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 14 vots a favor: 8 dels regidors/es del
PSC, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González Santiago, 1 de la regidora
d’UAM, 1 de la regidora d’EN COMÚ PODEM, 1 del regidor de Cs i 2 dels regidors/es de
SUMEM+JUNTS i amb 3 abstencions: 2 dels regidors/es d’ERC, 1 dels regidors/es de la
CUP-AMUNT, adopta el següent acord:
ACORD
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2. Publicar aquest acord i el conveni a la web de l’Ajuntament de Calafell.
3. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, amb indicació de que el conveni es podrà consultar a la
pàgina web municipal i a les oficines del Departament de l’Àrea de Territori, Mobilitat i
Transport situat al carrer Sant Pere, 29-31, de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.
4. Comunicar l’aprovació d’aquest conveni de col·laboració a l’Ajuntament de Cunit.
5. Notificar aquets acord als departaments municipals afectats.
6. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i deforma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la
seva notificació.
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1. Aprovar el Conveni de col·laboració i cooperació entre l’Ajuntament de Calafell i
l’Ajuntament de Cunit per a l’execució del projecte de connexió dels carrers Crisantem de
Cunit i l’Avinguda Santamaria de Montserrat de Calafell, adjunt a la present resolució com
Annex 1.
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ANNEX 1
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE CALAFELL I DE
CUNIT PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CONNEXIÓ DELS CARRERS CRISANTEM DE
CUNIT I L’AVINGUDA SANTAMARIA DE MONTSERRAT DE CALAFELL
Calafell/Cunit, a data de signatura electrònica
REUNITS
D’una banda el Sr. Ramon Ferré Solé,
Alcalde-President, de l’Ajuntament de Calafell.

major

d’edat

i

amb

DNI

núm.

I d’altre, el Sr. Jaume Casañas Carballido, major d’edat i amb DNI núm.
Alcalde-President de l’Ajuntament de Cunit.

El Sr. Ramon Ferré i Solé, en nom i representació de l’Ajuntament de Calafell conforme
allò establert a l’art. 21.1.b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, i
especialment facultat per aquest acte per acord del Ple de data XX de XX de 2021.
I la el Sr. Jaume Casañas Carballido, en nom i representació de l’Ajuntament de Cunit,
conforme allò establert a l’art. 21.1.b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local, i especialment facultat per aquest acte per l’acord del Ple de data XX de XX de
2021.

Ramon Ferré i Solé
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INTERVENEN

Reconeixent-se ambdues parts la capacitat legal necessària i suficient per a l’atorgament
d’aquest conveni i posats prèviament d’acord.
MANIFESTEN

Segon.- El present conveni ha estat objecte d’aprovació pels òrgans competents
d’ambdues Corporacions municipals adjuntant-se com a annex núm. 1 els acords
d’aprovació.

Alexandre Pallarès Cervilla
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Primer.- Que ambdues Corporacions tenen voluntat d’establir un marc de col·laboració
per garantir la connectivitat territorial entre ambdós municipis mitjançant la redacció i
execució d’un Projecte de vial que ha de connectar els carrers Crisantem de Cunit, a la
urbanització dels Jardins de Cunit, amb l’Avinguda Santa Maria de Montserrat de Calafell
de la urbanització Segur de Dalt.(en endavant vial) amb la finalitat de donar resposta a
situacions d’emergència en les urbanitzacions de Jardins i Rosers, donat el context d’alta
perillositat per risc d’incendi, preveient alternatives viables d’evacuació.
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PACTEN, CONVENEN I ATORGUEN LES SEGÜENT CLÀUSULES
Primera.- Objecte del conveni
És objecte del present conveni l’establiment del marc de col·laboració entre l’Ajuntament
de Calafell i l’Ajuntament de Cunit en ordre a les condicions en que es durà a terme pel
segon la redacció dels instruments de planejament i del projecte del vial i execució de les
obres corresponents a la connectivitat territorial entre ambdós municipis entre els carrers
de l’encapçalament segons plànol adjunt (ANNEX 2)
Segon.- Compromisos de les parts intervinents

a) L’Ajuntament de Cunit assumeix el compromís de redactar la modificació
urbanística dels Planejaments Generals de Calafell i de Cunit per a la posterior
execució del Projecte objecte d’aquest conveni i esmentat en la clàusula primera
anterior.
b) L’Ajuntament de Calafell assumeix el compromís de tramitar i aprovar la
modificació urbanística del Planejament General de Calafell per a la posterior
execució del Projecte objecte d’aquest conveni i esmentat en la clàusula primera
anterior

Ramon Ferré i Solé
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2.1 Modificació urbanística dels Planejaments Generals de Calafell i Cunit

c) L’Ajuntament de Cunit assumeix el compromís de tramitar i aprovar la modificació
urbanística del Planejament General de Cunit per a la posterior execució del
Projecte objecte d’aquest conveni i esmentat en la clàusula primera anterior.
d) Altrament, en cas que sigui convenient o s’estableixi per part de la Comissió
Territorial d’Urbanisme del Penedès i les parts, es podrà considerar la redacció d’un
únic document de modificació de caràcter supramunicipal als efectes d’una
tramitació més efectiva.

a) L’Ajuntament de Cunit manifesta que ja té la disponibilitat dels terrenys necessaris
per a l’execució del projecte de vial per la qual cosa, només és necessària
l’habilitació urbanística a través de la modificació del seu POUM, prevista en
l’apartat 2.1 anterior.

Alexandre Pallarès Cervilla
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2.2 Disponibilitat de terrenys
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b) L’Ajuntament de Calafell assumeix el compromís de, adquirir al seu càrrec per
qualsevol títol i d’acord amb el que estableixen les lleis, la propietat dels terrenys
necessaris per a l’execució del referit projecte i posar-los a disposició de
l’Ajuntament de Cunit per a l’execució de les obres urbanitzadores que
corresponguin.
2.3 Redacció i tramitació administrativa del projecte
L’Ajuntament de Cunit es compromet:
a) A la redacció Projecte Bàsic i Executiu del vial, incorporant a l’esmentat projecte la
totalitat dels documents preceptius que determina l’art. 233 de la LCSP, així com
els previstos a la legislació urbanística per els projectes d’urbanització.

c) A tramitar i aprovar el projecte redactat pels serveis tècnics municipals de
conformitat amb el que disposen els arts. 36, 37 i 38 del decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
L’Ajuntament Calafell es compromet:

Ramon Ferré i Solé

a) A aprovar el projecte Bàsic i Executiu entre els Ajuntaments de Calafell i de Cunit per a
l’execució del projecte de connexió dels carrers Crisantem de Cunit i l’Avinguda Santa
Maria de Montserrat de Calafell elaborat per de l’Ajuntament de Cunit de conformitat
amb el que disposen els arts. 36, 37 i 38 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
b) A trametre, un cop aprovat definitivament el projecte per l’òrgan competent, un
certificat emès pel Secretari/a de la Corporació municipal acreditatiu de l’esmentada
aprovació.
c) A trametre, un cop aprovat definitivament el projecte, certificat emès pel Secretari de la
Corporació acreditatiu de la disponibilitat física i jurídica dels terrenys inclosos dins del
terme municipal de Calafell afectats per l’execució de l’esmentat projecte als efectes
d’incorporar el mateix a l’acta de comprovació del replanteig de les obres a executar.
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b) A posar a disposició de l’Ajuntament de Calafell, un cop redactat, el projecte en els
termes que disposa la lletra a) als efectes de la seva aprovació per l’esmentada
Corporació municipal.

2.4 Preparació, adjudicació i execució del contracte d’obres, projecte del vial i execució de
les obres corresponents a la connectivitat territorial entre ambdós municipis entre els
carrers Crisantem de Cunit i l’Avinguda Santamaria de Montserrat de Calafell.

Alexandre Pallarès Cervilla
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a) L’Ajuntament de Cunit redactarà i aprovarà els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques que hauran de regir la contractació de les obres
del projecte de del vial i execució de les obres corresponents a la connectivitat territorial
entre ambdós municipis entre els carrers Crisantem de Cunit i l’Avinguda Santa Maria
de Montserrat de Calafell a executar en els termes municipals de Cunit i Calafell,
comunicant cadascun dels acords que corresponguin a l’Ajuntament de Calafell.
b) L’Ajuntament de Cunit licitarà i adjudicarà les obres del projecte de del vial i execució
de les obres corresponents a la connectivitat territorial entre ambdós municipis entre els
carrers Crisantem de Cunit i l’Avinguda Santa Maria de Montserrat de Calafell, de
conformitat amb allò que disposa la llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic,
comunicant cadascun dels acords que corresponguin a l’Ajuntament de Calafell.

L’Ajuntament de Calafell es compromet a:
a) A adoptar tots els acords i actuacions que s’escaiguin per facilitar l’execució de les
obres del projecte de del vial i execució de les obres corresponents a la
connectivitat territorial entre ambdós municipis entre els carrers Crisantem de
Cunit i l’Avinguda Santamaria de Montserrat de Calafell.
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d) L’Ajuntament de Cunit finançarà íntegrament amb càrrec al seu pressupost
municipal totes les despeses derivades de l’execució del projecte de del vial i
execució de les obres corresponents a la connectivitat territorial entre ambdós
municipis entre els carrers Crisantem de Cunit i l’Avinguda Santa Maria de
Montserrat de Calafell.

b) A l’arranjament d’aquells espais expropiats o adquirits per l’Ajuntament i que no
formin part de la vialitat, i per tant, tampoc es trobin integrats en el precitat
projecte d’urbanització.
Tercer.- Seguiment del Conveni

L’esmentada comissió de seguiment es dissoldrà sense necessitat d’un nou acord quan es
produeixi l’aprovació de l’acta de recepció de les obres del projecte de del vial i execució
de les obres corresponents a la connectivitat territorial entre ambdós municipis entre els
carrers Crisantem de Cunit i l’Avinguda Santa Maria de Montserrat de Calafell amb
l’aprovació de la liquidació del contracte i devolució de la garantia definitiva dipositada pel
contractista adjudicatària de les obres.

Alexandre Pallarès Cervilla
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Amb la finalitat de garantir el compliment de l’esmentat conveni i en particular la
coordinació entre ambdues Corporacions municipals es crearà una comissió de seguiment
del compliment del conveni integrada per un tècnic designat per ambdues Corporacions
municipals i el regidor competent de la matèria en cadascuna de les Administracions.
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Quart.- Entrada en vigor
Aquest conveni entrarà en vigor en el mateix dia de la seva signatura i la seva vigència es
perllongarà fins a la recepció definitiva de les obres per part dels dos Ajuntaments.
Cinquè.- Modificació i renúncia del conveni
Les parts podran modificar de mutu acord el present conveni per tal de facilitar la seva
execució.
Sisè.- Extinció
El present conveni s’extingirà per les següents causes:

Règim Jurídic
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà als ens signataris de conformitat
amb les previsions acordades, i en allò previst específicament, es regirà per les normes
sobre relacions interadministratives, legislació en matèria d’obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya, normativa estatal i autonòmica sectorial que sigui aplicable a
l’objecte del conveni i subsidiàriament, per les normes generals sobre contractació
administrativa que resultin d’aplicació.
Jurisdicció Competent

Ramon Ferré i Solé
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a) Per mutu acord entre ambdues parts.
b) Per impossibilitat física o jurídica de dur a terme les obres objecte del present conveni.

Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i el compliment del present
conveni, en aquells casos en què no s’assoleixi l’acord de les entitats que l’han signat,
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional del contenciós administratiu.

Sr. Ramon Ferré Solé,
Alcalde-President Aj. de Calafell

Sr. Jaume Casañas Carballido,
Alcalde-President Aj. de Cunit

Davant meu,
El Secretari,

Davant meu,
El Secretari,

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 2

01/10/2021 SECRETARI

I perquè així consti, conformes les parts convenients en el contingut pràctic, econòmic i
jurídic del present conveni, el signen per duplicat juntament amb els seus annexos davant
dels secretaris/es d’ambdues Corporacions municipals que donen fe de l’acte.
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Sr. Alexandre Pallarès Cervilla

Sr. Adolf Barceló Barceló

I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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Vist i Plau
L’alcalde
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