PROPOSTA PLE ORDINARI 27 JULIOL 2017.
APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2016
(EXP. 82/2017-S).
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2016, cal elaborar el compte general de l’entitat
local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament
local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de
maig de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016 s’han sotmès a l’informe de
la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 25
de maig de 2017. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la
Província de data 7 de juny pel període reglamentari no s’hi ha formulat reclamacions o
observacions.
Atès el que disposen els articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals; la
Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants
en relació amb la tramitació i el contingut.
D’acord amb l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT els comptes anuals corresponents a l’exercici
2016, integrats pels següents documents comptables:
-Balanç de situació
-Compte de resultat econòmic patrimonial
-Liquidació del pressupost
-La memòria
SEGON.- APROVAR DEIFINITIVAMENT la documentació complementària següent:

-Actes d’arqueig de les existències en caixa fi d’exercici de la pròpia entitat local
i de cadascun dels seus organismes autònoms.
-Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financers en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre
els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació,
autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la
funció de comptabilitat.
-Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la
corporació.
TERCER.- RETRE els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts coma a resultat
de l’exercici econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que
determinen els articles mencionats a la part expositiva.

PLE ORDINARI 27 JULIOL 2017.
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INICI DE L’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL TERME
MUNICIPAL I NOMENAR MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE
DELIMITACIÓ. EXP. 110/2017-S
Vist el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu article 28 que el Govern de la
Generalitat ha d’impulsar l’elaboració del mapa municipal de Catalunya, sota la
responsabilitat de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya.
Vist que per resolució de la Direcció General d’Administració Local, de 16 de maig de
2017, per s’inicia l’expedient de delimitació, entre d’altres, del municipi de Sant Martí
Sarroca amb els municipis limítrofs d’acord amb allò establert en l’art.28.1 del Decret
244/2007, de 6 de novembre,pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial
dels municipis, de les entitats descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya,
modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre.
Atès l’art. 28.2 del Decret 244/2007, en l’acord plenari d’inici de l’expedient s’ha de
reflectir el motiu i l’objectiu de la delimitació i s’ha de nomenar una comissió
constituïda per l’alcalde, dos regidors, el secretari de l’ajuntament i un tècnic. Aquest
acord s’ha de comunicar a la resta de municipis afectats, els quals han de nomenar, per
acord plenari, en el termini dos mesos a comptar des de la recepció de la comunicació,
una comissió igual a l’esmentada anteriorment. Aquests acords s’han de comunicar al
Departament de Governació i Administracions Públiques, en el termini de quinze dies a
comptar de l’endemà de la seva aprovació, i als propietaris de les finques afectades.
Atès l’art. 22.2 b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local
(LRBRL) és competència del ple els acords relatius a l’alteració del terme municipal.
D’acord amb l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’inici de l’expedient de delimitació del municipi de Sant Martí
Sarroca amb els municipis limítrofs incoada per resolució de la Direcció General
d’Administració Local, de 16 de maig de 2017, per a l’elaboració del mapa municipal de
Catalunya, sota la responsabilitat de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya.

SEGON.- APROVAR la constitució de la COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ del
municipi que en compliment del que disposa l’art. 28.2 del Decret 244/2007 estarà
integrada per:
-l’Alcalde-president del municipi o Regidor en qui delegui;
-el senyor Joan Lluís Climent i Manresa, Regidor del municipi, actuarà com a
substituta la senyora Àngels Rus i Sánchez, Regidora;
-el senyor Pere Cano i Miret, Regidor del municipi, actuarà com a substitut el
senyor Albert Tort i Pugibet, Regidor;
-l’arquitecte municipal, actuarà com a substitut l’enginyer municipal;
-la Secretària-Interventora de la Corporació.
TERCER.- COMUNICAR, d’acord amb el que estableix l’art. 28.2 del Decret 244/2007,
la present resolució als municipis limítrofs: El Montmell, Torrelles de Foix, Font-Rubí,
Vilobí del Penedès, Pacs del Penedès i Castellví de la Marca.
QUART.- COMUNICAR la present resolució a la Direcció General d’Administració Local
de la Generalitat de Catalunya.

4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ
SARROCA PER A L’EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ GO03-000864 “PENEDÈS 360º”,
COFINANÇAT AMB FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL
(PROGRAMA OPERATIU FEDER 2014-2020). (EXP. 116/2017-S).
Atesa l’Ordre del Departament de Governació d’Administracions Públiques i Habitatge,
GAH/45/2016, de 7 de març per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6 i s’obre la convocatòria (DOGC número 7078
de 14 de març de 2016).
Atès que per Decret de la Presidència del Consell Comarcal de l’Alt Penedès número 50
de 13 de juny de 2016 es va resoldre aprovar el projecte anomenat “Penedès 360º”
amb un cost previst de 2.175.863,92 € en el qual estaven incloses, entre d’altres,
actuacions al municipi de Sant Martí Sarroca.
At`s que el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 8 de juny de 2017, va
aprovar acceptar definitivament la subvenció d’1.087.931,96 € per a l’operació “Penedès
360º” presentada en el programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris
4 i 6.
Atès que són diversos els ajuntaments interessats a iniciar actuacions en els seus
respectius municipis, és pel que el Consell Comarcal va aprovar en data 22 de juny de
2017 un conveni per a l’establiment de les condicions de col.laboració entre el citat ens
i els municipis que participen en el projecte Penedès 360º.
Vist el que disposen els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i els articles 47 a 53 de
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Atès l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de les
corporacions per a l’adopció d’acords relatius a la transferència de funcions o activitats
a d’altres administracions públiques.
D’acord amb l’exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:

PRIMER.- APROVAR el conveni del conveni de col.laboració, amb els seus
corresponents annexes, entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i l’ajuntament de
Sant Martí Sarroca per a l’execució de l’operació GO03-000864 “PENEDÈS 360º”,
cofinançat amb fons europeu de desenvolupament regional (programa operatiu FEDER
2014-2020), que ja va ser aprovat pel Consell Comarcal en data 22 de juny de 2017 i
que a continuació es transcriu:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I
L’AJUNTAMENT DE
PER A L’EXECUCIÓ DE l’OPERACIÓ GO
“
”, COFINANÇAT AMB FONS EUROPEU
DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (PROGRAMA OPERATIU FEDER 2014-2020)
REUNITS
D’una banda, el President, l’Il·lm. Sr. Francesc Olivella Pastallé, el qual actua en nom i
representació del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS (en endavant, el CONSELL
COMARCAL) en ús de les facultats de representació concedides per l’article 13 del Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Organització
Comarcal de Catalunya i, per al present acte, segons l’acord del Ple comarcal de data
.
D’altra banda, l’alcalde / l’alcaldessa, l’Il·lm./ l’Il·lma. Sr./Sra.
, el qual actua en nom i
representació de L’AJUNTAMENT DE /D’
(Alt Penedès) (en endavant, l’AJUNTAMENT) en
ús de les facultats de representació conferides per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i de l’article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i el senyor
Jaume de Castro Castro, secretari de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès per tal de donar fe
de la signatura del present conveni, en l’exercici de la funció prevista a l’article 92 bis de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Ambdós es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració i
EXPOSEN
I.- En data 14/03/2016 es va publicar al DOGC (núm. 7078) l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de
març, per la qual s'aprovaven les bases reguladores (en endavant, les BASES) per seleccionar

operacions de les entitats locals (diputacions, consells comarcals i ajuntaments de municipis
amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya) susceptibles de cofinançament pel
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s'obria la convocatòria per a la
presentació de sol·licituds.
II.- Que, el CONSELL COMARCAL, atesa la seva voluntat de participar en dita convocatòria, va
procedir a presentar la corresponent sol·licitud, en la seva condició d’ens beneficiari, per via
telemàtica a través de l’aplicació informàtica creada a l’efecte (SIFECAT1420), d’acord amb la
Resolució 01/2015, de 16 de gener, de la Direcció General de Política i Promoció Econòmica del
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, així com a la
presentació de la documentació complementària preceptiva, de conformitat amb les bases
reguladores, havent estat notificada en data
resolució
de data
del
Departament de Governació, Obres Públiques i Habitatge per la qual es comunica l’atorgament
de
.
III.- Que, per la seva part, l’AJUNTAMENT va mostrar la seva voluntat de participar en la
convocatòria FEDER per tal d’incloure les seves actuacions (segons consten relacionades a
l’ANNEX I del present Conveni), havent acordat el Ple de la corporació, en sessió ordinària de
data
, així com l’aprovació de l’ “avantprojecte
” i l’atorgament de la corresponent
autorització al CONSELL COMARCAL per tal que pugui actuar sobre els terrenys i immobles a
efectes de l’execució de les actuacions contingudes en l’esmentat projecte.
IV.- Essent voluntat d’ambdues parts sotasignats portar a terme l’execució del Projecte
cofinançat, i la seva gestió de forma efectiva i compromesa, han acordat l’atorgament del
present Conveni per tal de regular tots aquells aspectes rellevants per a la seva bona
consecució, tant de l’execució de les actuacions com de l’obtenció del cofinançament, per la
qual cosa, reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària per atorgar el present
document, ambdues parts convenen els següents

PACTES
PRIMER.- Objecte del Conveni
És objecte del present conveni establir les condicions de col·laboració entre el Consell Comarcal
de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de /d’
per a la gestió i execució del Projecte
, i en
concret de les actuacions relacionades a l’ANNEX I compreses en el seu terme municipal,
cofinançades pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Eixos prioritaris 4 i 6, d’acord amb l’Ordre
GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s'aprovaven les seves bases reguladores (DOGC núm.
7078, de 14/03/2016) i la resolució d’atorgament de data
.

El CONSELL COMARCAL prestarà la col·laboració tècnica i suport jurídic necessaris a
l’AJUNTAMENT durant tota la vigència del Projecte.
L’objecte específic, que regula el punt 1 de les bases de la convocatòria, i en atenció a cada
prioritat d’inversió (PI), és:
 Eix prioritari 6: Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència de recursos.


PI 6.3: Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i
cultural.


Objectiu específic 6.3.1: Promoure la
desenvolupament del patrimoni cultural.

protecció, el

foment

i

el

SEGON.- Durada
El present Conveni començarà a regir el dia de la seva signatura i estarà vigent durant tot el
període d’execució, finalització i operativitat de les operacions objecte de cofinançament.
D’acord amb l’article 5 de les BASES, “les operacions han d'estar executades i pagades el 31 de
desembre de 2020”. Tanmateix, afegeix: “Es podran sol·licitar pròrrogues, de manera justificada,
sempre abans del 30 de novembre de 2020, i només per les entitats locals que hagin executat i
pagat un mínim del 70% de l'operació, com a màxim per la meitat del termini inicial, que s'hauran
d'aprovar mitjançant resolució de l'òrgan competent. En tot cas, el termini màxim per executar i
pagar les operacions, incloses les pròrrogues, és el 31 de desembre de 2023.”
El Conveni regirà també per a regular les relacions entre els dos ens (vinculades al seu objecte),
amb posterioritat a la data indicada, si s’escau, i durant tot el termini necessari per a la
justificació de l’aplicació de la subvenció.
Així, segons l’article 22 (“Justificació”) de les BASES de la convocatòria:
“22.1 Les entitats beneficiàries han de justificar l'aplicació de la subvenció d'acord amb el que
estableixen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la
normativa aplicable a l'execució del FEDER de Catalunya 2014-2020, en els termes establerts en el
Programa operatiu.(...)”.
22.2 L'entitat beneficiària certificarà semestralment les despeses a través de la plataforma
SIFECAT1420 (http://www.eacat.cat). La justificació de despeses es realitzarà amb total llibertat
dins el període establert, de forma telemàtica a través d'aquesta aplicació, i, a mesura que
s'executin les operacions, l'entitat beneficiària informarà dels indicadors requerits. També facilitarà

les informacions i les comprovacions relatives a l'operació objecte de la subvenció que li requereixi
l'òrgan competent.
La impossibilitat tècnica o d'altra índole de tramesa telemàtica de la documentació justificativa no
eximeix, en cap cas, l'entitat beneficiària de l'obligació de trametre-la dins del termini establert en
la convocatòria. (...).
22.3 D'acord amb l'article 70.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, un cop transcorregut el
termini màxim establert per a la justificació (31 de gener de 2021 i, en cas de pròrroga, 31
de gener de 2024, sens perjudici de la seva ampliació), sense que s'hagi presentat davant
l'òrgan administratiu competent, es requerirà l'entitat beneficiària perquè, en el termini
improrrogable de quinze dies hàbils, la presenti. La falta de presentació de la justificació en el
termini establert en aquesta base comporta l'exigència del reintegrament i d'altres responsabilitats
establertes en la Llei general de subvencions. La presentació de la justificació en el termini
addicional que estableix aquest apartat no eximeix l'entitat beneficiària de les sancions que
corresponguin d'acord amb la Llei general de subvencions i el Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya.”
Igualment, el Conveni, regirà també per a regular les relacions entre els dos ens vinculades al
seu objecte, si s’escau, fins a la l’acreditació del total compliment de les obligacions establertes
en els següents pactes.

TERCER.- Obligacions del CONSELL COMARCAL
A) Obligacions generals
D’acord amb allò previst a l’article 23 de les BASES de la convocatòria (“Obligacions de les
entitats beneficiàries”), correspon al CONSELL COMARCAL:
1) Obligacions de control, seguiment i compliment (article 23.1 de les BASES):
a) Dur a terme les actuacions previstes en les operacions que hagin estat objecte de
cofinançament. El CONSELL COMARCAL, en la seva condició d’ens executor, haurà d’assumir, en
concret, les següents tasques, que, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, es relacionen:


Coordinació de tota l’operació (des del tràmit de sol·licitud fins al tancament i
justificació de l’Operació).



Preparació de l’expedient de licitació de les actuacions, incloent la redacció i aprovació
dels plecs de clàusules, i tota la documentació preceptiva.



Adjudicació dels contractes, amb les corresponents meses de contractació, publicacions
i demés deures legals derivats del procediment de contractació pública.



Inclusió de les actuacions de l’operació en el pressupost de l’entitat i pagament de les
actuacions en els termes establerts en el present Conveni.



Justificació de les actuacions; presentació, si s’escau, de recursos i/o al·legacions i/o
altres escrits de resposta a requeriments i de tràmit, així com la generació de tota la
documentació inherent al procediment de concessió de la subvenció FEDER.

b) No patir, abans de transcórrer cinc (5) anys des de la finalització, cap modificació de la qual
derivi un canvi en la naturalesa de la propietat, ni un canvi substancial que afecti la naturalesa,
els objectius o les condicions d'execució de l'operació, d'acord amb el que estableix l'article 71
del Reglament (UE) 1303/2013. En cas d'ajuts a inversions en què l'operació subvencionada
consisteix en l'adquisició de béns inventariables susceptibles de ser inscrits en el Registre de la
Propietat, l'entitat beneficiària ha de fer constar en l'escriptura que el bé de què es tracti queda
afectat a la subvenció per un període de cinc anys, així com l'import de la subvenció.
c) Establir un sistema de comptabilitat separada o una codificació comptable adequada de totes
les transaccions relacionades amb l'operació subvencionada, d'acord amb el que estableix
l'article 125.4.b) del Reglament (UE) 1303/2013. El sistema emprat ha de permetre distingir de
manera clara i inequívoca quina despesa concreta és objecte de finançament FEDER i quines
altres fonts de finançament aliè l'afecten. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, l'òrgan
competent per resoldre la convocatòria podrà revocar la subvenció assignada.
d) Conservar els documents justificatius relacionats amb les despeses declarades i les auditories
corresponents per mantenir una pista d'auditoria adequada, els quals han d'estar a disposició de
les persones i els organismes competents en la matèria (personal autoritzat per l'autoritat de
gestió, de certificació o d'auditoria, organisme intermedi, funcionaris autoritzats de la Comissió i
del Tribunal de Comptes Europeu) per ser inspeccionats, si així ho sol·liciten durant dos anys a
partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en els quals estiguin incloses
les despeses definitives de l'operació conclosa, segons el que indiqui l'organisme intermedi al
beneficiari en el moment de l'inici del període esmentat, d'acord amb el que estableix l'article
140.1 del Reglament (UE) 1303/2013. Alhora, cal conservar els originals dels documents o les
còpies certificades conforme als originals en els suports generalment acceptats.
e) Posar la documentació a disposició del control de la Generalitat de Catalunya, com a
organisme intermedi, o d'altres òrgans competents estatals o comunitaris, que comprovaran
que s'ha realitzat l'objecte de l'operació cofinançada, que s'ha efectuat realment la despesa
declarada i que compleix amb la legislació aplicable, les condicions del Programa operatiu i les

condicions per al suport a l'operació, en compliment de l'article 125.4 del Reglament (UE)
1303/2013.
f) Observar les normes relatives a les polítiques comunitàries, actuar de conformitat amb el
Tractat de funcionament de la Unió Europea, en coherència amb els articles 7 i 8 del Reglament
(UE) 1303/2013.
g) Complir, en matèria de contractació pública, el que disposa la normativa de l'Estat i de la Unió
Europea.
h) Complir el marc legal comunitari, amb la normativa específica, el Reglament (UE) 1303/2013 i
el Reglament (UE) 1301/2013, amb les instruccions, orientacions, circulars específiques i altres,
així com amb el Manual de procediments de la Generalitat de Catalunya del PO FEDER de
Catalunya 2014-2020 per a la gestió de fons FEDER que dictin les autoritats designades en el
marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
i) Complir totes les altres obligacions que estableixen les BASES i de subvencionabilitat de la
despesa, i tot allò que disposa la normativa nacional, estatal i comunitària, així com la normativa
europea aplicable. Les entitats beneficiàries han de signar la declaració responsable d'acord amb
l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
j) Tenir la capacitat administrativa, financera i operativa per complir totes les obligacions que
assumeixen.
k) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya.

2) Obligacions d'informació i publicitat dels ajuts concedits (article 23.2 de les BASES):
Les entitats beneficiàries es comprometen a complir les obligacions en matèria d'informació i
comunicació regulades en l'article 115.2 del Reglament (UE) 1303/2013 i en l'annex XII, apartat
2.2, que regula les responsabilitats de les entitats beneficiàries en relació amb les mesures
d'informació i comunicació destinades al públic. En concret, les entitats beneficiàries tenen
l'obligació d'incorporar l'emblema de la Unió Europea i la referència al FEDER en totes les
actuacions de difusió i publicitat de l'actuació objecte de subvenció.
Aquesta obligació entrarà en vigor en el moment en què es comuniqui formalment a les entitats
beneficiàries l'aprovació del cofinançament.
Aquestes mesures s'aplicaran sobre qualsevol comunicació, producte o element de difusió que
es generi (cartells, plaques, tríptics, guies, material tècnic o didàctic, etc.). Els models, formats i
logotips estan a disposició de les entitats beneficiàries en el web municat.gencat.cat.

Així mateix, cal donar compliment al que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

QUART.- Obligacions de l’AJUNTAMENT
En virtut dels acords contingut en el present Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de /d’
, són obligacions generals de l’AJUNTAMENT:
a) Executar l’Operació conjuntament amb el CONSELL COMARCAL i els altres ens participants
mitjançant la realització de l’activitat o adopció del comportament que fonamenta la
concessió de la subvenció.
b) Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni.
c)

Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar
el correcte desenvolupament de l’Operació.

d) Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació
amb la realització de l’Operació.
e) Rescabalar al CONSELL COMARCAL de totes les quantitats de les quals aquest hagi de fer
front com a conseqüència de canvis no comunicats per l’AJUNTAMENT.
f)

Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades.

g) Comunicar al CONSELL COMARCAL la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s'hagi declarat a la sol·licitud i s'hagi obtingut amb posterioritat a
l’atorgament de la subvenció FEDER.
h) Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o
documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les accions o que sigui
necessària per a la justificació de la subvenció.
i)

Conservar els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts per
un període no inferior als sis (6) anys, comptadors des de la finalització del termini de
presentació de les justificacions.

j)

Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la DGAL (per si
mateixa o a través d’auditories externes), i a aportar tota la informació que els sigui
requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació amb la subvenció concedida.

k) Col·laborar i facilitar la documentació requerida i que li correspongui en virtut de les
obligacions que l’AJUNTAMENT assumeix en aquest conveni durant l’exercici de les funcions
de control i verificació del CONSELL COMARCAL o de qualsevol altre que correspongui.
l)

Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar
el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en particular:

a.

Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.

b. Comunicar al CONSELL COMARCAL les possibles situacions de conflicte d’interessos
o d’altres anàlogues de les que tingui coneixement que afectin directament o
indirecta a la subvenció atorgada i puguin posar en risc l’interès públic.
c.

Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos
en el Codi Penal.

m) Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la normativa de
protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.
n) Mantenir la traçabilitat de la documentació tècnica i econòmica que correspongui a
l’AJUNTAMENT, en virtut de les obligacions assumides en aquest conveni, que permeti
verificar, d’una banda, la correcta realització de les activitats objecte de la subvenció, i
d’altra, l’adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les
despeses derivades de la realització d’aquestes activitats.
o) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.

CINQUÈ.- Obligació específica d’execució. Responsabilitat de l’AJUNTAMENT
En tant que l’Operació objecte del present Conveni, s’incardina en un Projecte global, integrat
per un conjunt de diferents actuacions i subvencionat pel FEDER 2014 – 2020, amb la
consegüent afectació de qualsevol incidència a la totalitat del projecte, l’AJUNTAMENT s’obliga
expressament a procedir a l’execució, sense excepció, de totes i cadascuna de les actuacions

previstes en l’ANNEX I d’aquest Conveni, i en els termes en el mateix definit i d’acord amb les
formes i procediments definits en les Bases de la convocatòria.
Qualsevol incompliment d’aquesta obligació comportarà l’assumpció per part de
l’AJUNTAMENT de totes les conseqüències legals i responsabilitats inherents a l’obligació
adquirida, en front, tant del CONSELL COMARCAL, com de qualsevol dels ens que integren el
Projecte.

SISÈ.- Obligacions de les parts derivades del règim econòmic
En virtut dels acords contingut en el present Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de /d’
, correspondrà a cadascuna de les parts, segons
s’exposa:
1r.- Dotació pressupostària
Serà obligació de l’AJUNTAMENT la dotació de la partida pressupostària corresponent a
cadascuna de les actuacions contingudes en el Projecte i per a l’anualitat prevista en el mateix.
2n.- Assumpció del pagament de despeses inherents a l’execució del Projecte
L’AJUNTAMENT s’obliga al pagament al CONSELL COMARCAL de totes aquelles despeses
vinculades a cadascuna de les actuacions, en la forma i amb les condicions que a continuació
s’exposen.
Les despeses, a aquests efectes, es classifiquen en 3 grups, a saber:
1) Despeses per actuacions imputables a un únic municipi: Aquelles despeses atribuïbles
íntegrament a un únic Ajuntament, relatives a les actuacions que portaran a terme, i dins de
cada actuació, atribuïbles a cadascun dels contractes administratius que s’hi comprenen.
2) Despeses de contractes i actuacions imputables a diversos municipis: Aquelles despeses
derivades de contractes de caràcter general que beneficien a més d’un Ajuntament. En
aquest cas, cal establir un criteri de repartiment de la despesa entre aquells municipis
afectats, segons s’exposarà, basat en el principi de proporcionalitat o afectació.
3) Despeses de gestió: Aquelles despeses també de caràcter general, derivades de la
contractació de la gestió de l’Operació, i que afecten a tots els municipis participants de
l’Operació. Cal també establir un criteri de repartiment, que estarà basat, en aquest cas, en
l’aplicació d’un percentatge calculat sobre el cost fix d’aquest servei.

Igualment, per al primer grup de despeses, especialment (despeses per actuació) i per tal de
determinar la forma i condicions dels pagaments, caldrà delimitar cadascuna de les fases de la
contractació, és a dir:
- Fase anterior a la licitació
- Fase d’adjudicació del contracte
- Fase d’execució
- Fase posterior a l’execució i recepció de l’obra - liquidació
En funció doncs, dels paràmetres indicats, les despeses assumides per l’AJUNTAMENT i les
obligacions de pagament són les següents:
1) Despeses per actuació:
1.a) Fase prèvia a la licitació
L’AJUNTAMENT s’obliga a efectuar el pagament al CONSELL COMARCAL de l’import
corresponent al total preu de licitació més el seu IVA al tipus vigent, amb anterioritat a
l’aprovació de la licitació per part de l’òrgan corresponent del CONSELL COMARCAL, i a
requeriment seu, respecte d’aquelles actuacions el cost de les quals és atribuïble íntegrament al
municipi. Per tant, l’obligació implica el pagament del preu total de licitació (IVA inclòs),
independentment de l’import corresponent al pressupost inicial previst en la memòria de
sol·licitud (el qual, això sí, determinarà el càlcul inicial de l’import de la subvenció que
correspongui a cadascuna de les actuacions).
Aquest pagament, s’entendrà, dins l’àmbit de cada actuació, per a cadascun dels contractes
objecte de procediment de contractació, i en la seva fase, com s’expressava, prèvia a l’aprovació
de la licitació.
1.b) Fase d’adjudicació del contracte
En cas que el preu d’adjudicació (per a cadascun dels contractes) resulti inferior al preu de
licitació (per raó de les baixes proposades pels licitadors), no es procedirà al retorn de la
diferència entre els imports pagats inicialment per l’AJUNTAMENT (preu de licitació + IVA) i
l’import corresponent al preu d’adjudicació, fins a la fase posterior a l’acta de recepció, un cop
determinat el cost final executat i determinat el càlcul de la liquidació. Per tant, es retornarà la
diferència entre el preu de licitació i el preu finalment executat.
1.c) Fase d’execució del contracte
Durant la fase d’execució del contracte correspon al CONSELL COMARCAL el pagament a
l’adjudicatari, en els termes i condicions establertes en els Plecs i en el propi contracte signat,

dels imports resultants de cadascuna de les certificacions, amb el seu IVA corresponent, amb
càrrec al total import abonat inicialment per l’AJUNTAMENT en la fase prèvia a la licitació,
segons s’ha exposat en els punts anteriors.
En cap supòsit s’acceptarà un excés d’execució superior al 10% (**) de l’import d’adjudicació (- el
qual només podrà ser justificat per raó d’un excés d’amidaments i no per l’existència de preus
contradictoris -).
En qualsevol cas, s’estarà al resultat de la liquidació (fase posterior a la recepció de l’obra).
(**) Es considera el percentatge del 10% d’acord amb el TRLCSP vigent, tot i que aquest
percentatge pugui variar en funció dels criteris que derivin de l’aplicació de les Directives
comunitàries o d’un nou text refós.
En cas que, en qualsevol moment d’aquesta fase, es produís un excés d’execució que comporti
un increment per sobre del preu d’adjudicació, l’AJUNTAMENT s’obliga a abonar dit increment
en el moment en què li sigui requerit pel CONSELL COMARCAL.
1.d) Fase posterior a l’execució i recepció de l’obra - liquidació
Un cop recepcionada l’actuació i efectuat el càlcul de la liquidació, el possible excedent o
diferència positiva restant entre l’import pagat inicialment (PL) i el preu resultant de dita
liquidació serà retornada a l’AJUNTAMENT en aquesta fase.
2) Despeses de contractes i actuacions imputables a diversos municipis
En quant a aquelles despeses imputables a diversos municipis, el cost de les quals s’hagi de
repercutir en funció d’un criteri de proporcionalitat o afectació, l’AJUNTAMENT s’obliga a
efectuar el pagament de la part corresponent també amb anterioritat a l’aprovació de la licitació
i a requeriment per part del CONSELL COMARCAL.
3) Despeses de gestió
Les despeses també de caràcter general, derivades específicament de la contractació de la
gestió del l’Operació, i que afecten a tots els municipis participants en la mateixa, seran pagades
per l’AJUNTAMENT, en el percentatge que correspongui i d’acord amb les fraccions i terminis
establerts.
El percentatge de participació en aquestes despeses tindrà caràcter proporcional i es calcularà
en relació al cost del pressupost inicial del Projecte de l’AJUNTAMENT respecte del pressupost
total de l’Operació subvencionada pel FEDER.

El percentatge i terminis de pagament d’aquestes despeses, es recullen en l’ANNEX II del
present Conveni.

3r.- Redacció del Projecte i Direcció facultativa. Imputació de despeses
3.1 Només seran imputables al FEDER 14-20, i per tant tindran la consideració de
subvencionables, aquelles actuacions que a la Memòria es va preveure que es redactarien i o es
dirigirien dins de l’Operació. En tant que despeses subvencionables, correspondrà al CONSELL
COMARCAL la licitació d’aquests treballs tècnics, a través del procediment legalment establert a
efectes de la seva justificació.
Els treballs tècnics referits, s’inclouen en la relació que s’adjunta al present document, com
ANNEX III.
3.2 Altrament, per a aquelles actuacions d’obra en que no està prevista la redacció del
projecte i/o la direcció de l’obra dins de l’Operació, estarà obligat l’AJUNTAMENT a lliurar al
CONSELL COMARCAL el Projecte executiu redactat i a assumir íntegrament el cost de la seva
redacció (ja sigui per mitjans propis o externs), en tant que el seu cost no tindrà, als efectes de la
subvenció de l’Operació, el caràcter de subvencionable.
Aquest projecte executiu serà informat pels serveis tècnics del CONSELL COMARCAL, que
comprovaran que s’adiu als requeriments tècnics i jurídics establerts per les Bases de la
convocatòria, així com amb la resta de requeriments establerts per la normativa vigent de cada
tipus d’actuació.
També estarà obligat l’AJUNTAMENT a proposar un equip (amb la capacitat tècnica suficient i
adequada) per a la Direcció de les obres (amb tots els treballs que això pugui incloure: redacció
del pla de seguretat i salut, direcció facultativa, direcció executiva i direcció dels treballs de
seguretat i salut, o els serveis tècnics especialitzats, si s’escau, com per exemple, el servei
d’arqueologia o altres).
L’equip proposat per l’AJUNTAMENT també serà informat pels serveis tècnics del CONSELL
COMARCAL, per tal de validar la proposta de direcció d’obres formulada per l’AJUNTAMENT.
Per la seva banda, el CONSELL COMARCAL haurà de procedir a l’aprovació del Projecte executiu
(amb independència que aquest hagi estat assumit per part de l’AJUNTAMENT). En cas que es
produeixin al·legacions al projecte, aquestes hauran de ser informades per l’equip tècnic
redactor del projecte.
Igualment, el CONSELL COMARCAL procedirà a licitar l’actuació en base al projecte
definitivament aprovat (lliurat per l’AJUNTAMENT) i, un cop adjudicada l’actuació, procedirà al
nomenament de l’equip director de l’obra (proposat prèviament per l’AJUNTAMENT, tal com
s’ha indicat).
Els treballs realitzats per aquest equip es reportaran al CONSELL COMARCAL, si bé el seu cost
serà assumit en la seva integritat per part de l’AJUNTAMENT, així com qualsevol obligació

derivada de l’esmentada relació contractual entre l’AJUNTAMENT i la direcció d’obra
(obligacions econòmiques, fiscals, seguretat social...etc.).
L’equip tècnic, en qualsevol cas, haurà d’actuar d’acord amb les directrius, recomanacions i
manual de bones pràctiques que, a efectes de la subvenció de l’Operació per part del FEDER 1420 s’imparteixin per part del CONSELL COMARCAL.
3.3 En cas que l’AJUNTAMENT no hagi inclòs en la Memòria presentada la redacció del Projecte
Executiu, però sí la contractació de Director d’obra:


L’AJUNTAMENT assumeix íntegrament la despesa derivada de la redacció del Projecte,
sense que pugui tenir el caràcter de subvencionable.



el CONSELL COMARCAL licitarà el contracte dels treballs de Direcció de les actuacions amb
tots els treballs que implica.



L’AJUNTAMENT, s’obliga, en relació al contracte de Direcció facultativa, als pagaments i
demés condicions previstos en el punt “1) Despeses per actuació” de l’apartat 2n del Pacte
SISÈ del present Conveni (pagament al CONSELL COMARCAL del preu de licitació + IVA).

3.4 En cas que l’AJUNTAMENT hagi inclòs en la Memòria presentada la redacció del Projecte i la
contractació de la Direcció facultativa, seguirà la contractació el mateix procediment que els
compresos en la resta d’actuacions, i s’aplicarà el règim de pagaments exposats en el punt “1)
Despeses per actuació” de l’apartat 2n del Pacte SISÈ del present Conveni.
3.5 Independentment de quin hagi estat el procediment, d’acord amb els punts anteriors, la
Direcció facultativa haurà de portar a terme la seva actuació d’acord amb les directrius i
instruccions impartides per part del CONSELL COMARCAL, a qui, en tot cas, caldrà justificar el
compliment dels requisits tècnics inherents a l’execució en qualsevol de les seves fases, i
continguts en les Bases de la convocatòria i a qui, en tot cas, caldrà informar o comunicar, a
resposta de les consultes, aclariments o requeriments que per part del CONSELL COMARCAL
s’estimin oportuns plantejar.

4t.- Cobrament / pagament de la subvenció
Un cop es produeixi el cobrament per part del CONSELL COMARCAL dels imports de la
subvenció del FEDER 2014-2020 relatius a cada contracte i finestra de justificació procedirà a
pagar l’import corresponent a l’AJUNTAMENT.
Aquest import equival al 50% de l’import final subvencionable (IVA exclòs), en funció del
pressupost inicial que consta a la sol·licitud, menys els imports resultants de possibles
penalitzacions o de la determinació de conceptes no subvencionables.

En cas de resultar excedents derivats de la certificació d’import superiors fins al límit permès
(previsiblement entre un 10% i un 15% sobre el pressupost inicial previst a la Memòria de
sol·licitud, no seran abonats a l’Ajuntament, en cas que finalment hagin estat total o
parcialment subvencionats, fins al moment del tancament total del Projecte, un cop determinat
si la subvenció total cobreix dits possibles excedents per a tots els contractes i municipis on
s’hagin pogut produir. En cas que no sigui així (-la subvenció de FEDER no cobreix els esmentats
excedents-), s’aplicarà en el repartiment de la subvenció un criteri de proporcionalitat en relació
al percentatge que suposa l’excedent respecte de cada actuació (-computant només aquelles
que han tingut algun excés-), percentatge que s’aplicarà sobre l’excedent total acumulat per tal
de calcular la quantitat d’excedent (=subvenció) que correspon a cada municipi.

SETÈ. Fases del procediment
La relació sistemàtica de les diferents fases del procediment, d’acord amb els termes expressats
en el present Conveni, serien les següents (segons cada supòsit que es relaciona):
1.- Redacció del projecte i direcció d’obra assumits íntegrament per l’AJUNTAMENT
Les fases del procediment seran (*AJ= AJUNTAMENT; CC= CONSELL COMARCAL):
A) (AJ): Lliurament del projecte executiu al CC i proposta per al nomenament de l’equip
director de l’obra (en tots els treballs que comprèn aquesta tasca).
B) (CC) Informe per part del CC del projecte i aprovació del mateix per l’òrgan competent.
Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva.
C) (CC): Inici de l’expedient de licitació per part del CC. Durant aquest procés
l’AJUNTAMENT haurà de validar (i/o proposar esmenes, si s’escau) el Plec de Clàusules
Administratives Particulars (PCAP).
D) (AJ): Previ a l’acord de licitació, pagament per part de l’AJUNTAMENT al CC de l’import
total de l’actuació, IVA inclòs.
E) (CC): Licitació de l’actuació, procediment d’adjudicació i adjudicació. Nomenament de
l’equip director de l’obra.
F) (CC). Execució de l’obra, fins a la seva recepció. L’equip director de l’obra trametrà la
documentació corresponent al CC, però en pot fer una còpia a l’AJ.

G) (CC). En cas que hi hagi hagut baixes en l’adjudicació, una vegada tancada l’obra es
retornarà la diferència entre l’import abonat per l’AJ inicialment, i l’import finalment
executat, d’acord amb els termes del present Conveni.
H) (CC). Justificació de la despesa al FEDER a través de la plataforma SIFECAT (la justificació
es portarà a terme al llarg de tot el procés d’execució).
I)

(CC). Pagament de la subvenció de FEDER, corresponent a cada contracte i a cada
certificació (tenint en compte que un mateix contracte pot quedar repartit entre dues
certificacions), en el moment en que la DGAL el faci efectiu.

2.- Redacció del projecte assumit per l’AJUNTAMENT
Les fases del procediment seran (*AJ= AJUNTAMENT; CC= CONSELL COMARCAL):
A) (AJ): Lliurament del projecte executiu al CC.
B) (CC) Informe per part del CC del projecte i aprovació del mateix per l’òrgan competent.
Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva.
C) (CC): Inici de l’expedient de licitació per part del CC, tant de l’obra com del contracte de
Direcció facultativa. Durant aquest procés l’AJUNTAMENT haurà de validar (i/o proposar
esmenes, si s’escau) el/s Plec/s de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).
D) (AJ): Previ a l’acord de licitació, pagament per part de l’AJUNTAMENT al CC de l’import
total de l’actuació, IVA inclòs, tant el corresponent a la licitació de l’obra, com el
pagament corresponent a la licitació de la Direcció facultativa.
E) (CC): Licitació de l’actuació, procediment d’adjudicació i adjudicació, de l’obra i de la
Direcció facultativa.
F) (CC). Execució de l’obra, fins a la seva recepció. L’equip director de l’obra trametrà la
documentació corresponent al CC, però en pot fer una còpia a l’AJ.
G) (CC). En cas que hi hagi hagut baixes en l’adjudicació, una vegada tancada l’obra es
retornarà la diferència entre l’import abonat per l’AJ inicialment, i l’import finalment
executat, d’acord amb els termes del present Conveni.
H) (CC). Justificació de la despesa al FEDER a través de la plataforma SIFECAT (la justificació
es portarà a terme al llarg de tot el procés d’execució).

I)

(CC). Pagament de la subvenció de FEDER, corresponent a cada contracte i a cada
certificació (tenint en compte que un mateix contracte pot quedar repartit entre dues
certificacions), en el moment en que la DGAL el faci efectiu.

3.- Previsió a la Memòria tant de la redacció del projecte com de la Direcció facultativa
Les fases del procediment en aquest cas, seran (*AJ= AJUNTAMENT; CC= CONSELL COMARCAL):
A) (CC): Licitació de la redacció del projecte executiu i direcció de l’obra o actuació. Es
seguirà el procediment de pagament i validació dels diferents passos de licitació del
contracte - per part de l’Ajuntament - com una actuació més. Una vegada redactat el
projecte executiu serà informat pel CC.
B) (CC): Inici de l’expedient de licitació de l’obra o actuació. Durant aquest procés
l’AJUNTAMENT haurà de validar (i/o proposar esmenes, si s’escau) el/s Plec/s de
Clàusules Administratives Particulars (PCAP).
C) (AJ): Previ a l’acord de licitació, pagament per part de l’AJUNTAMENT al CC de l’import
total de l’actuació, IVA inclòs, tant el corresponent a la licitació de l’obra, com el
pagament corresponent a la licitació de la redacció del projecte i de la Direcció
facultativa.
D) (CC): Licitació de l’actuació, procediment d’adjudicació i adjudicació de l’obra o actuació.
E) (CC). Execució de l’obra, fins a la seva recepció. L’equip director de l’obra trametrà la
documentació corresponent al CC, però en pot fer una còpia a l’AJ.
F) (CC). En cas que hi hagi hagut baixes anormals o desproporcionades en l’adjudicació,
una vegada tancada l’obra es retornarà la diferència entre l’import abonat per l’AJ
inicialment, i l’import finalment executat, d’acord amb els termes del present Conveni,
tant de l’actuació o obra en si, com del contracte referent als serveis tècnics.
G) (CC). Justificació de la despesa al FEDER a través de la plataforma SIFECAT (la justificació
es portarà a terme al llarg de tot el procés d’execució).
H) (CC). Pagament de la subvenció de FEDER, corresponent a cada contracte i a cada
certificació (tenint en compte que un mateix contracte pot quedar repartit entre dues
certificacions), en el moment en que la DGAL el faci efectiu.

VUITÈ.- Acreditació de l’obtenció de permisos i/o autoritzacions

A efectes de portar a terme les actuacions incloses en el Projecte FEDER 14-20, l’AJUNTAMENT
s’obliga, específicament i de forma expressa mitjançant la signatura del present Conveni, a
acreditar al CONSELL COMARCAL, amb caràcter previ a l’aprovació de la licitació de l’obra
referent a cadascuna de les actuacions, l’atorgament per part dels organismes competents de
totes aquelles autoritzacions administratives o permisos que resultin preceptius.
L’acreditació es farà mitjançant l’aportació de còpia de la/les resolució/ons d’atorgament,
adjunta/es al certificat emès pel Secretari/a de l’AJUNTAMENT on es faci constar la relació i
dades rellevants de cadascun dels permisos necessaris per a l’execució de cada actuació.
Igualment, caldrà que l’AJUNTAMENT aporti (en cas que no hagi estat acreditat en la fase prèvia
de sol·licitud), el corresponent certificat conforme cadascuna de les actuacions no tenen
afectació a la Xarxa Natura ni requereixen de declaració d’impacte ambiental, o bé, en el seu cas,
aportin les autoritzacions o declaracions preceptives, en la forma expressada en el paràgraf
anterior.
L’obligació d’acreditació dels permisos o autoritzacions recau en qualsevol cas en
l’AJUNTAMENT, independentment que sigui o no aquest qui hagi procedit a la redacció del
Projecte executiu.
En qualsevol cas, l’aprovació de la licitació quedarà supeditada a l’estricte compliment d’allò
expressat en el present Pacte.

NOVÈ.- Altres obligacions
Altrament, les parts s’obliguen:
 A mantenir l’objecte de les actuacions finançades per FEDER fins a un mínim de 5 anys
posteriors a la data de tancament de l’operació. A aportar totes les dades, informació i
documentació que siguin preceptives, així com al compliment dels terminis previstos
per a l’execució, atenent en temps i forma, en qualsevol cas, les comunicacions i
requeriments que poguessin esdevenir al llarg del procés.


L’AJUNTAMENT haurà de procedir, a través de l’òrgan corresponent, a l’aprovació dels
Plecs amb caràcter previ a la publicació de la licitació.

DESÈ.- Reintegrament de la subvenció
Quan, per incompliment de la normativa sobre contractació en el sector públic o per qualsevol
circumstància per causa no imputable al CONSELL COMARCAL, es renunciés a la subvenció
atorgada, o bé esdevingués sense efectes o resultés invalidada, nul·la, anul·lada, revocada,
revisada, modificada, o bé en cas que s’hagués de procedir al reintegrament de quantitats

subvencionades, l’AJUNTAMENT serà responsable i haurà de fer front a les quantitats que
resultin a retornar i els interessos que corresponguin en relació amb el seu percentatge de
participació, abonant al CONSELL COMARCAL l’import que aquest hagi de suportar, deixant
indemne el CONSELL COMARCAL de qualsevol tipus de responsabilitat.

ONZÈ.- Concurrència amb altres ajuts o subvencions
11.1. No són compatibles amb la subvenció FEDER objecte del present Conveni, aquells altres
ajuts o subvencions que també provinguin, directa o indirectament, de fons europeus.
Per altra banda, cal tenir en compte que en cap cas es pot produir un sobre-finançament de
l’Operació, és a dir, l’import total dels ajuts o subvencions concedides no pot superar el cost
total de la despesa pública subvencionada, en compliment de l'article 54 del Reglament (CE)
1083/2006 i l'article 19 de la Llei 38/2003 general de subvencions.
En cas de concurrència amb altres ajuts o subvencions públics (independentment que el
beneficiari sigui el CONSELL COMARCAL o l’AJUNTAMENT), cal tenir en compte que aquests no
es tindran en compte per a la determinació de l’import inicial que paga l’Ajuntament, sobre el
preu de licitació, tal com s’indica en el Pacte Sisè del present Conveni, tret que el Consell
Comarcal decidís el contrari, tal i com s’explica en el punt 11.3 d’aquest mateix pacte.
11.2. En cas d’ajuts o subvencions sol·licitats per l’AJUNTAMENT: Només podran anar destinats
a sufragar despeses concretes d’aquest ajuntament. Dits ajuts o subvencions han de permetre
en les seves bases que, tot i essent beneficiari el propi ajuntament, l’ens executor de l’actuació
municipal objecte de la prestació pugui ser el CONSELL COMARCAL.
En aquest supòsit (ajuts o subvencions públics, sol·licitats per l’AJUNTAMENT en condició de
beneficiari), estarà obligat en tot cas l’AJUNTAMENT a comunicar al CONSELL COMARCAL totes
i cadascuna de les fases de tramitació de dit ajut o subvenció, des de la sol·licitud inicial fins a la
resolució final de concessió, incloses les fases de cobrament, a fi i efecte que el CONSELL
COMARCAL pugui tenir coneixement de les possibles situacions de concurrència i determinar si
aquestes poden derivar en sobre-finançament, amb la consegüent afectació a la subvenció
FEDER 14-20 (recordar que la suma del total import dels ajuts o subvencions no pot superar el
cost total de la despesa subvencionada, (=cost de l’actuació, IVA inclòs), tal com ja ha quedat
expressat).
Per altra banda, serà el propi AJUNTAMENT sol·licitant qui es responsabilitzi, tant de la pròpia
gestió de la sol·licitud, com de la posterior tramitació en totes les seves fases, justificació i
cobrament. Altrament, el CONSELL COMARCAL, facilitarà a l’AJUNTAMENT tota aquella
documentació que li hagi estat requerida a efectes de justificació de l’expedient i per tal
d’obtenir el cobrament dels ajuts o subvencions indicats.
11.3 El CONSELL COMARCAL podrà sol·licitar també altres ajuts o subvencions, amb l’objectiu
de cercar cofinançament per algunes actuacions de l’Operació, en especial per a aquelles que

afecten a diversos municipis (ex.: promoció, senyalització, etc.). En cas que es resolgués
positivament sobre la seva concessió, serà decisió del CONSELL COMARCAL establir si l’import
de la subvenció es descompta de l’aportació que hauria de fer el municipi, o bé si el municipi
aporta igualment tot l’import inicialment i, un cop ingressada la subvenció, es distribueix entre
tots els municipis afectats d’acord amb el criteri de proporcionalitat corresponent.

DOTZÈ.- Composició de les Meses de contractació
Les Meses de contractació per a l’adjudicació dels contractes compresos en cadascuna de les
actuacions, estarà composada per els següents membres:
1) Per a contractes imputables a actuacions d’un sol municipi:
-

President/a: President/a del CONSELL COMARCAL o persona que el/la substitueixi o a
qui delegui.
Secretari/ària: Secretari/ària del CONSELL COMARCAL o persona que el/la substitueixi o
a qui delegui.
Vocals:
o Vocal 1: Tècnic/a redactor del Projecte i/o Director/a d’obra, servei o
subministrament
o Vocal 2: 1 membre designat pel CONSELL COMARCAL
o Vocal 3: 1 membre designat per l’AJUNTAMENT

2) Per a contractes d’actuacions imputables a diversos municipis, la composició de la Mesa serà
la següent:
-

President/a: President/a del CONSELL COMARCAL o persona que el/la substitueixi o a
qui delegui.
Secretari/ària: Secretari/ària del CONSELL COMARCAL o persona que el/la substitueixi o
a qui delegui.
Vocals:
o Vocal 1: Tècnic/a designat/ada pel CONSELL COMARCAL
o Vocal 2: Membre designat pel CONSELL COMARCAL
o Vocal 3: Membre designat pel CONSELL COMARCAL

TRETZÈ.- Comissió de seguiment
Es crea una Comissió de seguiment per tal de vetllar pel compliment de l’objecte del present
Conveni.

La Comissió realitzarà el seguiment de l’execució de les actuacions i es reunirà, a aquests
efectes, sempre que ho consideri necessari, exercint també, si s’escau, funcions d’assessorament
al Ple de la corporació.
Les decisions de la Comissió s’adoptaran per consens i tindran caràcter executiu.
La composició de la Comissió, serà la següent:
- El/La President/a del CONSELL COMARCAL (vocal)
- El/La Gerent del CONSELL COMARCAL (vocal)
- El/La Conseller/a comarcal de l’Àrea d’adscripció del Projecte (vocal)
- El/La Secretari/ària del CONSELL COMARCAL (vocal)
- L’/La Interventor/a del CONSELL COMARCAL (vocal)
- L’assessor/a tècnic designat pel CONSELL COMARCAL (vocal)
- Un secretari o secretària, designat entre els vocals o bé exercit per una persona al servei
del CONSELL COMARCAL (en aquest darrer cas, assisteix amb veu i sense vot)

CATORZÈ.- Protecció de dades de caràcter personal
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (arts. 11.5 i 21), i en aquest sentit,
es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del
present conveni en els termes que en ell s’estableixen i d'acord amb les instruccions facilitades
pels responsables del seu seguiment.
Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utilitzar les esmentades dades personals per a una
finalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir les mesures
de seguretat de naturalesa tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les
dades personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat d'acord amb el que
estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
Mesures de Seguretat de Fitxers que contenen dades personals, en el nivell que li correspongui.

QUINZÈ.- Causes de resolució. Extinció del Conveni
Seran causes de resolució del present conveni:
a) La complerta realització, un cop justificada o acreditada, del seu objecte i/o el
compliment del seu període de vigència, d’acord amb el contingut del Pacte SEGON.
b) La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que se’n
deriven.
c) La renúncia formal a la subvenció.

d) L’incompliment acreditat de les obligacions que del mateix se’n deriven, per qualsevol
de les parts atorgants.
e) La resolució de comú acord, formalitzada per escrit, entre les parts signatàries.

SETZÈ.- Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del present Conveni
seran resoltes per acord de les parts i a falta d’acord, aquestes es podran sotmetre a la
jurisdicció contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte.

Francesc Olivella Pastallé
President del Consell Comarcal
de l’Alt Penedès

Xavier Rodado Honorato
Secretari CCAP

Alcalde / Alcaldessa de l’Ajuntament
de /d’

Secretari /ària de l’Ajuntament

ANNEX I – RELACIÓ D’ACTUACIONS DEL MUNICIPI
1- Relació d’actuacions exclusivament imputables i atribuïbles al municipi de Sant Martí
Sarroca incloses dins l’operació de FEDER eix 6, període 2014-2020:


II Fase de Restauració del Castell de Sant Martí Sarroca



Import previst sense IVA:

107.075,09 €

Import total IVA inclòs:

129.560,86 €

Projecte museogràfic “Sa Roca, conjunt monumental” de Sant Martí Sarroca
Import previst sense IVA:

70.914,18 €

Import total IVA inclòs:

85.806,16 €

2- Relació d’actuacions generals del projecte atribuïbles a diversos municipis
Així mateix, i tal i com consta en el pacte SISÈ.2) del conveni, el municipi també participarà o
podrà participar en les actuacions generals imputables a més d’un municipi, que són les
següents:
ACTUACIONS GENERALS DEL PROJECTE - ATRIBUïBLES A DIVERSOS MUNICIPIS

Import
(IVA exclòs)

Import total (IVA
inclòs)

1 Actuacions del projecte
1.20

Senyalització General del Penedès 360º (previsió)

150.000,00 €

181.500,00 €

2 Promoció i difusió del projecte
2.1

Campanyes de promoció del projecte

50.000,00 €

60.500,00 €

2.2

Edició de materials dels diferents elements inclosos a l'operació de FEDER

25.000,00 €

30.250,00 €

2.3

Realització d'aplicació mòbil

30.000,00 €

36.300,00 €

10.000,00 €

12.100,00 €

9.000,00 €

10.890,00 €

274.000,00 €

331.540,00 €

3 Actuacions de suport a l'execució del projecte
3.1

Pla de comunicació

3.2.8

Pla de senyalització del Penedès 360º

TOTAL

Aquestes despeses i la subvenció/ons corresponent/s, seran assumides pels municipis de forma
proporcional a la seva participació en l’operació global o per afectació al municipi, segons
s’estableixi en cada contracte i segons el sistema de repartiment que es decideixi en cada cas.

ANNEX II – DESPESES DE GESTIÓ
Es preveu una quota relativa a les despeses de gestió del projecte – no subvencionables per
FEDER - que es pagarà en 6 terminis entre les anualitats 2017 i 2019 (a raó de 2 quotes per any).
Aquesta quota és la resultant del següent càlcul:
Quota total municipi = A * B
On:
A: Import total previst en concepte de despesa de gestió del projecte integral de FEDER eix 6.
B: Percentatge d’actuacions imputables exclusivament al municipi, sobre el total de les
actuacions assignades a la Memòria inicial, i sobre els imports previstos en dita memòria.
Aquesta quota es dividirà en 6 parts, que es faran efectives en els següents períodes:
- 1ª part: Juny del 2017
-

2ª part: Desembre del 2017

-

3ª part: Juny del 2018

-

4ª part: Desembre del 2018

-

5ª part: Juny del 2019

-

6ª part i última (*a reserva de la liquidació final): Desembre del 2019

El càlcul de la quota es realitza sobre una base de cost màxim previst de gestió, el qual es podrà
veure reduït durant el procés o processos de licitació del servei.
En qualsevol cas, cal tenir en compte que el càlcul de la quota per municipi, s’efectua
sobre les actuacions i imports imputables al municipi de la Memòria inicial, i sense tenir
en compte les despeses de les actuacions generals, atribuïbles a més d’un municipi.
Aquestes actuacions generals, sobre el pressupost inicial, suposen un 12,59%.
Un cop estigui totalment determinat el cost de gestió, així com el cost i atribució per municipi
de les actuacions generals (punt 2 de l’annex I), es procedirà a calcular l’import corresponent
a la liquidació final corresponent a cada ajuntament, en funció d’aquestes dues variables que
a data de la signatura del present Conveni, no es poden definir, procedint, si s’escau a efectuar
les regularitzacions corresponents.
La liquidació final i la corresponent regularització dels imports per municipi només tindrà
en compte el cost definitiu de la gestió, i l’atribució de les despeses de gestió
corresponents a les actuacions generals (que suposen un 12,59% del projecte inicial, tal com
s’ha indicat). En cap cas no es procedirà liquidar en funció de l’import finalment executat de les
actuacions atribuïbles a un únic municipi (apartat 1 de l’annex I, i annex III).
En funció dels paràmetres que aquí s’exposen, les dades i quotes resultants pel municipi de Sant
Martí Sarroca, són:
Import total màxim previst per despesa de gestió:
36.300,00 € (IVA inclòs)

Percentatge de les actuacions del municipi sobre total:
9,94%
Quota total despeses de gestió (IVA inclòs):
3.607,66 €
Import quota semestral (IVA inclòs) (6 en total):
601,28 €
El següent quadre mostra el sistema pel qual s’ha obtingut el percentatge de les actuacions del
municipi sobre el total.
Municipi
Sant Martí Sarroca
La Granada
Olèrdola
Castellví de la Marca
Avinyonet del Penedès
Mediona
Santa Margarita i els Monjos
Olesa de Bonesvalls
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Sadurní d'Anoia
Torrelavit
Vilobí del Penedès
Sant Pere de Riudebitlles
Font Rubí
Totals

Total x municipi
(IVA exclòs)

Total x municipi
(IVA inclòs)

189.016,16 €
135.765,64 €
191.560,75 €
168.481,18 €
134.000,00 €
46.505,27 €
153.560,00 €
57.970,00 €
81.719,00 €
322.314,05 €
217.241,59 €
17.355,37 €
119.395,12 €
66.979,79 €

228.709,55 €
164.276,42 €
231.788,51 €
203.862,23 €
162.140,00 €
56.271,38 €
185.807,60 €
70.143,70 €
98.879,99 €
390.000,00 €
262.862,32 €
21.000,00 €
144.468,10 €
81.045,55 €

9,94%
7,14%
10,07%
8,86%
7,05%
2,45%
8,07%
3,05%
4,30%
16,95%
11,42%
0,91%
6,28%
3,52%

Quota total
resultant (IVA
inclòs)
3.607,66 €
2.591,30 €
3.656,23 €
3.215,72 €
2.557,60 €
887,62 €
2.930,93 €
1.106,45 €
1.559,73 €
6.151,86 €
4.146,39 €
331,25 €
2.278,84 €
1.278,41 €

1.901.863,92 €

2.301.255,35 €

100,00%

36.300,00 €

% sobre
actuacions

Import quota
semestral
601,28 €
431,88 €
609,37 €
535,95 €
426,27 €
147,94 €
488,49 €
184,41 €
259,96 €
1.025,31 €
691,07 €
55,21 €
379,81 €
213,07 €

*El càlcul del total per municipi s’ha fet sobre la base de l’import de les actuacions de cada
municipi (punt 1 Annex I), més els treballs tècnics previstos dins l’operació de FEDER (Annex III), si
n’hi ha.
Els municipis que només participin en actuacions de caràcter general (les que consten en el
punt 2 de l’annex I - per exemple senyalització, promoció...etc.), i que no constin inclosos en
l’anterior quadre, faran efectiva una quota en el moment de la licitació de cada contracte,
calculada en funció del cost del contracte i del criteri de repartiment que en cada cas s’estableixi
(el qual estarà determinat en funció de la proporció sobre el projecte global i/o el grau
d’afectació al municipi), i també estaran subjectes al càlcul de la liquidació final que
s’esdevingui.

ANNEX III – TREBALLS TÈCNICS
EN RELACIÓ A LES ACTUACIONS DEL MUNICIPI INCLOSOS EN L’OPERACIÓ DE FEDER
El municipi de Sant Martí Sarroca, té previstos els següents treballs tècnics:

Redacció de projectes i direcció d'obra de les actuacions de Sant Martí Sarroca
Import previst
Import previst
Actuació
(sense IVA)
(IVA inclòs)
3.2.5 Direcció d'obra de la museïtzació del Castell de Sant Martí
5.673,13 €
6.864,49 €
3.2.6 Direcció d'obra de la rehabilitació castell de Sant Martí Fase 2
5.353,75 €
6.478,04 €

SEGON.- FACULTAR l’Alcalde-president, o Regidor en qui delegui, per a la signatura
del present conveni així com de la resta de documentació necessària per a l’execució i
desenvolupament del projecte “Penedès 360º”.
TERCER.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Consell Comarcal als efectes
oportuns.

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SARROCA PER
AL CURS 2016-2017 I SEGÜENTS. (EXP. 30/2017-S).
Vist que en data 30 de juliol de 2015 es va aprovar per la unanimitat dels Regidors
presents el conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i
l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca per a l’establiment de l’Escola de Música de l’Alt
Penedès.
Vist que es considera oportuna la consolidació de l’EMAP dins el municipi introduïnt
nous cursos formatius que inclouen l’ensenyament musical amb instruments.
Vistos els articles 303 a 311 sobre els convenis de col.laboració del Decret 179/1995, de
13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
Vistos els articles 309 del Decret 179/195 i l’art.47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, en el supòsit de transferència de funcions o
d’activitats a altres administracions públiques per mitjà de conveni, l’acord s’ha
d’adoptar per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Atès que existeix crèdit suficient a l’aplicació 323.46500 del pressupost aprovat per a
2017.
D’acord amb l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.-APROVAR l’addenda del conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal
de l’Alt Penedès i l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca per a l’establiment de l’Escola de
Música de l’Alt Penedès i, en conseqüència, APROVAR l’aportació per al curs 20162017 de 3.289,69 € amb càrrec a l’aplicació 323.46500 del pressupost 2017.
SEGON.- APROVAR la pròrroga tàcita d’aquest conveni si no existeix denúncia prèvia
per ambdues entitats, condicionada a l’existència de crèdit suficient per atendre les
obligacions econòmiques que es puguin derivar.
TERCER.- FACULTAR l’Alcalde per a la completa execució de l’acord, en particular, per
a la signatura del conveni.

QUART.- NOTIFICAR la present resolució al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i donar
trasllat a serveis econòmics de la Corporació.

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL CONSORCI LOCAL LOCALRET. EXP.
119/2017-S
Vist que Localret és el Consorci local format per les administracions locals de Catalunya
per actuar, de manera coordinada i unitària, davant el desenvolupament de les xarxes i
els serveis de telecomunicacions, així com en l’aplicació de les TIC per millorar l’acció
dels governs locals en l’impuls de la societat de la informació.
Vist que Localret té la funció de fer sentir la veu dels municipis en aquells àmbits on es
prenguin decisions que afecten l’ordenació de les infraestructures i els serveis de
telecomunicacions, així com en tot allò que afecti el desplegament i utilització de les
noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
Vist que Localret també té la missió de prestar serveis i oferir assessorament als ens
locals en la preparació i execució de les polítiques locals per al desenvolupament de la
societat del coneixement i en el desplegament de les TIC al territori i per al conjunt dels
ciutadans. Els usos i beneficis de les noves tecnologies han de ser accessibles a tot el
territori i al conjunt dels ciutadans, evitant l’anomenada “escletxa digital”.
Vist que actualment són més de 800 els ens locals que formen part de Localret, a més
de comptar amb el suport des del naixement l’any 1997, de les dues entitats
municipalistes catalanes: l’FMC (Federació de Municipis de Catalunya) i l’ACM
(Associació Catalana de Municipis i Comarques).
Vist que Localret defensa els interessos dels ens locals catalans i cerca, en tot moment,
la col·laboració i les sinergies de la resta d’administracions públiques i de la iniciativa
privada per assolir els objectius comuns.
Atès allò que disposen l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, en relació als consorcis; els articles 312 i següents del Decret
179/1985, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
Atès l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de les
corporacions per a l’adopció d’acords relatius a la transferència de funcions o activitats
a d’altres administracions públiques.

D’acord amb l’exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’adhesió del municipi de Sant Martí Sarroca al
Consorci Local Localret, constituït pels municipis catalans, l’Associació Catalana de
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, així com aprovar també els Estatuts
pels quals es regeix el Consorci publicats en el BOPB número 99 de 25 d’abril de 1997,
modificats per l’Assemblea General del Consorci Localret en data 27 de novembre de
2014 i publicada la refosa en el DOGC número 6877 de 22 de maig de 2015.
SEGON.- SOTMETRE aquest acord a informació pública durant trenta dies hàbils, a
efecte de presentació d’al.legacions o reclamacions, mitjançant la inserció d’anunci al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament. De no presentar-se’n cap, l’aprovació inicial esdevindrà
definitiva sense necessitat de nou acord.
TERCER.- FACULTAR l’Alcalde-president per a l’execució dels presents acords.
QUART.-NOTIFICAR els presents acords al Consorci Local Localret, als efectes
previstos a l’article 3 dels Estatuts del Consorci, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ
CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS (EXP. 120/2017-S).
“I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació
centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions, amb la
finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicacions electròniques i potenciar l’estalvi
econòmic d’aquests serveis.
II. El 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona han signat un
conveni de col·laboració l’objecte del qual és establir les bases i condicions en què es
portarà a terme la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions,
conjuntament amb tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona, i ens
dependents d'aquests, que s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, com de
gestió de procediments i econòmic.
III. Vist l'interès de l’ajuntament de Sant Martí Sarroca d’adherir-se al citat conveni i
que l’any 2018 preveu una despesa estimada de23.000,00 € per a la contractació
centralitzada de serveis de telecomunicacions.
IV. Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local; els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS); els
articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; i els
articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les administracions
locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes
d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 205 del Text Refós de la llei de contractes
del sector públic reconeix la possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a
terme sistemes d’adquisició centralitzada.
En virtut de tot això, es proposa adoptar els següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’adhesió l’ajuntament de Sant Martí Sarroca al conveni de
col·laboració subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació
de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, del

qual s’adjunta còpia com annex I, tot assumint el compromís de complir les obligacions
que se’n derivin.
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades
per aquest Ajuntament de Sant Martí Sarroca pel sol fet de no revocar l’adhesió dins
dels 30 dies hàbils següents a la notificació de la seva aprovació.
SEGON. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i la Diputació de
Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’ajuntament de Sant
Martí Sarroca puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves
dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de
Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmentada
informació.
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer
ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit
d’execució d’aquest procediment de contractació.
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en
l’acord primer.
TERCER. Establir que la despesa màxima anual que aquest Ajuntament preveu destinar
a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme
LOCALRET serà d’un import de 23.000,00 € IVA inclòs, per als lots que tot seguit es
detallen (marcar amb una “X” el/s lot/s objecte d’adhesió):
Adhesió
X
X

Lot

Import/any (€)

1 Veu i dades en ubicació fixa

€

2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades

€

Total

23.000,00€

QUART. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per

aquesta contractació centralitzada (que previsiblement s’iniciarà el 2018 i tindrà una
durada inicial de 4 anys) en el pressupost (municipal, ens local, o organisme).
CINQUÈ. Facultar àmpliament i expressa el senyor Antoni Ventura i Lluvià, Alcaldepresident, en representació de l’ajuntament de Sant Martí Sarroca per realitzar els
tràmits i adoptar les resolucions necessàries per executar els presents acords.

PROPOSTA PLE ORDINARI 27 JULIOL 2017.
APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2018 (EXP.
112/2017-S).
Vist que l’art. 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes
laborals anuals, dues seran locals, i vist que per Decret 117/1980, de 3 d’octubre, de la
Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre
del Conselleria corresponent, a proposta dels municipis respectius.
Vist que per Ordre de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies TSF/101/2017,
de 25 de maig, publicada en el DOGC núm. 7381 de 31 de maig de 2017, s’ha establert
el calendari oficial de festes oficials per a l’any 2018.
Vist que les festes locals han d’ésser dues i no poden escaure’s en diumenge ni en cap
de la resta de dies de festa oficials.
Atès l’art. 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol l’acord de l’ajuntament aprovant les festes
locals ha d’ésser adoptat pel Ple.
D’acord l’esmentat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.-APROVAR per l'any 2018 les següents festes locals del municipi i poblacions
agregades:
-Sant Martí Sarroca: 16 de juliol i 12 de novembre
-La Bleda: 2 de juliol i 12 de novembre
-La Rovira Roja : 6 d'agost i 12 de novembre
SEGON.-COMUNICAR el present acord als Serveis Territorials del Departament
d’Empresa i Ocupació.

