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CONVENI

DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I

L'AJUNTAMENT D’ESPORLES PER DUR A TERME LA COOPERACIÓ TÈCNICA 2022
PER A LA REDACCIÓ D'UN PROJECTE D'OBRA
Parts
L'ÒRGAN RESOLUTORI
JAUME ALZAMORA RIERA
22/03/2022

SIGNAT PER

El Sr. Jaume Alzamora Riera, conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
del Consell de Mallorca, en virtut de l’acord del Consell Executiu de dia 22 de juliol de 2020.
La Sra. Maria Ramon Salas, Batlessa Presidenta de l’Ajuntament d’Esporles.
Antecedents
1. Que el conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local el dia 12 de
gener de 2022 va resoldre aprovar la convocatòria per a l’any 2022 de sol·licituds de
cooperació tècnica al Consell de Mallorca per a la redacció de projectes i la direcció tècnica
d’obres municipals (BOIB núm. 10 de 18/01/2022),
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2. Que l’Ajuntament d’Esporles en data 7 de febrer de 2022 (Registre d’entrada núm.5194, de
8 de febrer de 2022) ha presentat sol·licitud segons el model oficial demanant cooperació
tècnica per a la redacció del projecte: “Renovació xarxa residuals i aigua potable C/Darrera
Sa Paret, Sa Pansa, Costeta i S'Avenc “
3. Que el conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, el dia 16 de
març de 2022, va resoldre, previ informe de viabilitat favorable de data 8 de març de 2022,
concedir a l’Ajuntament d’Esporles cooperació tècnica per a la redacció del projecte
“Renovació xarxa residuals i aigua potable C/Darrera Sa Paret, Sa Pansa, Costeta i S'Avenc"
4. Que en compliment d’allò que disposa el capítol I del títol segon del Reglament de
Cooperació Municipal, aprovat definitivament pel Ple del Consell de Mallorca en data 12
d'abril de 2018 (BOIB núm. 56, de 5 de maig de 2018), subscriuen aquest conveni.
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Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni, de conformitat amb les següents:
CLÀUSULES
1. El Consell de Mallorca proporcionarà cooperació tècnica a l’Ajuntament d’Esporles per a la
redacció del projecte tècnic: : “Renovació xarxa residuals i aigua potable C/Darrera Sa
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Paret, Sa Pansa, Costeta i S'Avenc "
2. La redacció del projecte serà realitzada pel personal del Servei d’Assistència Tècnica als
Municipis del Consell de Mallorca, que restarà condicionat a la disponibilitat del
Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.
3. Abans de començar la redacció del projecte es redactarà un document on hi constarà
l’abast del projecte i el tipus de document que es redactarà ( avantprojecte, projecte bàsic
o projecte d’execució), en funció de l’acord al qual arribi el tècnic encarregat de la redacció
amb els representants de l’ajuntament.
4. Com a norma general es redactarà primer un avantprojecte on es recullin tots els aspectes
rellevants del projecte sol·licitat, inclòs un pressupost estimatiu de la proposta.
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5. Aquest avantprojecte serà lliurat a l’ajuntament i en el termini màxim de sis mesos
l’ajuntament l’acceptarà o proposarà els canvis que consideri oportuns. Una vegada
acceptat servirà de base per desenvolupar el projecte d’execució. Si transcorreguts els sis
mesos l’ajuntament no ha respost, s’entendrà que ha desistit de la cooperació tècnica, amb
la corresponent resolució del Consell de Mallorca.
6. Es donarà per caducada la resolució de concessió de cooperació tècnica si en el termini de
dos anys des de la concessió de la cooperació tècnica, aquesta no ha pogut ser duta a
terme per causes imputables a l’ajuntament.
7. Atès l’article 28 del vigent Reglament de Cooperació Municipal del Consell de Mallorca,
totes les Entitats Locals de Mallorca gaudiran d’aquests serveis de cooperació tècnica de
redacció de projectes de manera gratuïta.
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8. Aquest conveni té naturalesa administrativa, i per a la seva interpretació regeix
l’ordenament jurídic administratiu, amb expressa subjecció de les parts a la jurisdicció
contenciosa-administrativa. En tot cas, amb caràcter subsidiari, s’aplicarà allò que disposa
la vigent Llei de Contractes del Sector Públic.
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9. Aquest conveni finalitzarà un cop entregat a l’ajuntament el projecte tècnic redactat.
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