Ajuntament de Cabanelles

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Cabanelles
per a l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a la zona de la
gasolinera
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Girona, representada pel seu president en funcions, Miquel Noguer i
Planas, assistit pel secretari general, Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats
conferides per acord del Ple de 19 de novembre de 2002.
Ajuntament de Cabanelles, representat pel seu alcalde president en funcions, Martí
Espigulé i Vallmajó, assistit per la secretària de la corporació, Mireia Acosta i Piqué, en
virtut de les facultats conferides per acord de Ple de 29 d’abril de 2019.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1r.

La zona de la gasolinera del municipi de Cabanelles necessita treballs de
reparació o renovació del seu acabat superficial, tasques que són difícils
d’externalitzar, tant per la seva magnitud com per la inexistència d’empreses
especialitzades en tractament superficial.

2n.

La Diputació de Girona, que té com a principal objectiu l’ajut als municipis,
especialment els més petits, disposa d’un equip idoni per a aquests treballs, pel
que, sense detriment de la tasca principal que és la conservació de carreteres de
la seva xarxa, el pot dedicar puntualment a treballs d’aquesta naturalesa.

3r.

Els treballs a realitzar en aquesta zona s’han avaluat principalment en les unitats
següents:

4t.



Triple tractament superficial:

-

Zona gasolinera, esplanada: 365,00 m2

-

Zona gasolinera, carrer: 280,00 m2

El cost dels materials (lligants i àrids) a emprar, amb preus dels contractes de
subministrament de la Diputació de Girona, s’estimen en 1.019,10 euros.

En virtut de tot això, formalitzen aquest Conveni amb subjecció als següents
PACTES
1r.

La Diputació de Girona i l’Ajuntament de Cabanelles realitzaran les obres de
tractament superficial asfàltic en la zona de la gasolinera amb la participació
següent:
A càrrec de la Diputació de Girona:
- Aportació de la maquinària i el personal necessaris, a excepció de l’element de
càrrega.
A càrrec de l’Ajuntament de Cabanelles:
- Aportació dels materials mitjançant dipòsit previ del seu cost a la Tresoreria de
la Diputació, segons es manifesta en el punt 4t, és a dir, 1.019,10 euros.
- Neteja i/o escombrada del paviment i eliminació d’herbes a les vores.
- Escombrada amb recollida de l’àrid sobrant al cap de 3 dies de l’execució del
tractament superficial. Aquesta operació s’haurà de repetir als 15 dies.
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2n.

Les xifres que consten en les manifestacions anteriors són aproximades, tant pel
que fa als amidaments com als preus per metre quadrat. Acabats els treballs, es
regularitzarà l’aportació de l’Ajuntament, un cop coneguts exactament els
materials emprats a les obres.

3r.

La Diputació de Girona executarà les obres mitjançant el personal i la maquinària
que consideri adients de les brigades mòbils, sota la direcció tècnica de l’enginyer
tècnic Bernat Mascaró i Mascaró, i en els terminis que permetin les seves tasques
de conservació de carreteres.

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni.
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