
AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Carrer Paret Nova 14
17720 Maçanet de Cabrenys
Correu-e: ajuntament@massanet.org
T: 972544005 

 
 
Resolució d Alcaldia  
 
Per a l aprovació de conveni de col·laboració pel cofinançament i les condicions 
d execució del Projecte de millora de l eficiència energètica de l enllumenat 
públic al municipi de Maçanet de Cabrenys, cofinançat pels Fons Europeus de 
Desenvolupament Regional. 
 
Vista  reguladores 
per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO 
FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i vista la Resolució 

part del 
Departament de Presidència.  
 
Vist que la Diputació de Girona, el dia 19 de desembre de 2017, BOP núm. 4, anunci 
3, va aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció i 
dels projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a presentar a la 
segona convocatòria (Ordre PRE/105/2018, de 2 de juliol) del Departament de 
Presidència de la Generalitat de Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER.  
 
Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de 
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 57, anunci 2526, de 21 de març de 2018 

va 
presentar el projecte Casanova i 

 
 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 26 de juliol de 2018, en que 

 en cas de ser 
aprovat per la Generalitat de Catalunya. 
 
Vista la comunicació de la Diputació de Girona de 24 de març, d aprovació de 
l esmentat conveni per part del Ple, 
 
Per tot l exposat, RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració pel cofinançament i les condicions 
d Projecte de millora de l eficiència energètica de l llumenat públic al 
municipi de Maçanet de Cabrenys, cofinançat pels Fons Europeus de 
Desenvolupament Regional en els termes següents: 
 
Antecedents: 
 

1. PRE/105/2  
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i 
vista la Resolució PRE/2017/2018, de 25 de julio
convocatòria per part del Departament de Presidència.  
 

2. Vist que la Diputació de Girona, el dia 19 de desembre de 2017, BOP núm. 4, 
anunci 3, va aprovar les bases específiques reguladores del procés de selecció 
i ó dels projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens 
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locals a presentar a la segona convocatòria (Ordre PRE/105/2018, de 2 de 
juliol) del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya Eixos 4 i 
6 del FEDER.  

 
3. Que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de 

Programes Europeus, publicada al BOP núm. 57, anunci 2526, de 21 de març 
de 
Cabrenys va presentar el projecte energètica enllumenat 
públic urb.  

 
4. Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 26 de juliol de 2018, 

en 
cas de ser aprovat per la Generalitat de Catalunya. 

 
5.  

corresponents convenis amb els ens locals beneficiaris. 
  

6. Vista la Resolució de la consellera de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, (PRE/1527/2019), 4 de juny de 2019, publicada al DOGC núm. 
7892, de data 7 de juny de 2019, per la qual se seleccionen les operacions de 
les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 
2014-2020, eixos 
atorga un cofinançament  

 
7. ció 

del 
de Cabrenys està disposat a assumir aquest increment sobre la despesa 
subvenc
FEDER.  

8. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que 
es 

lliurament de
per ell (el 25% de la despesa elegib  
 

9. Vist que la Diputació de Girona, per al bon funcionament del projecte, portarà a 
terme, amb els seus propis recursos, la direcció de les obres i el seguiment 
administratiu i econòmic del projecte.  

 
10. 

ja 
les següents prestacions:  
 

Prestació P1  Gestió energètica  
objectiu de 

perfil de consum anual 
e, i que servirà com a referència 

moment els nivells lumínics exigits per 
normativa.  
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Aquesta prestació comprèn les tècniques de gestió energètica i explotació necessàries 
pel correcte funcionament de les actuacions, que són:  
- Control energètic  
- Gestió de la instal·lació  
- Control de nivells lumínics  
 
Prestació P2A  Manteniment preventiu  
El manteniment preventiu té com a objectiu mantenir les instal·lacions 

ll de funcionament, controlant els seus elements i 
realitzant operacions generals per tal de reduir al mínim les avaries i les operacions no 
programades, garantint així un alt rendiment de les instal·lacions.  
 
Prestació P2B  Servei de Manteniment  
Servei de manteniment de les possibles reparacions i reposicions de components de 

les prestacions P2A i 
P3.  
 
Prestació P3  Garantia total  
Reparació amb substitució de tots els elements deteriorats instal·lats per 
adjudicatària a les instal·lacions segons es regula al Plec de prescripcions tècniques 
sota la modalitat de garantia total.  
 
Prestació P4  llumenat públic exterior  
Subministrament i instal·lació de components  
 

11. 
que  

dur a terme les 
prestacions definides en el punt anterior. Per aquest motiu, la Diputació de 
Girona durà a terme una licitació conjunta que inclourà totes les prestacions: 
P1, P2A, P2B, P3 i P4. La Diputació de Girona, com a únic òrgan adjudicador 
administrarà tot el procediment, per co
conveniat. Per tant, redactarà i aprovarà els plecs per la licitació, adjudicarà el 
contracte com un tot únic i indivisible i el formalitzarà al seu nom. La cobertura 

da previsió es troba recolli
2014/24/UE, de 26 de febrer, que regula la contractació conjunta esporàdica en 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic.  

 
12. Vist que el càlcul pressupostats per cadascuna de les quatre prestacions és:  

PRESTACIONS CONTRACTE a càrrec de l Ajuntament/any 1.
IVA.  
PRESTACIONS CONTRACTE a càrrec de la Diputació de Girona pel total del 
contracte 160.298,31 més IVA. 

 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest  
 

Pactes  
 
Primer. Objecte. 
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Aquest conveni de col·laboració té per objecte:  

a) 
adjudicació de les quatre prestacions (P1, P2A, P2B, P3 i P4) a la Diputació de 
Girona.  

b) Regular les condicions 

de  
c)  esa adjudicatària 

les prestacions 1, 2A, 2B i 3.  
d)  

 
més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, la totalitat de 

projecte, als efectes del que disposen els articles 116.5 i 323.5 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Con e 8 del Reial 
Decret 1098/2001, 
Llei de Contractes de les AAPP.  

 
A efectes indicatius, el pressupost 
que servirà per establir el preu de licitació del contracte mixt i el seu valor estimat que 
haurà de 1   
 

preu de licitació del projecte (prestació núm. 4), el seu valor estimat i la distribució de 
finançament entre les parts signants és: 
Renovació de l 193.960,96  
 
FINANÇAMENT TOTAL  
FEDER  
Ajuntament  
Diputació de Girona  
TOTAL  
 

mínim, el percenta
a càrrec de la Diputació de Girona, que emetrà un 

corresponents al consum elèctric anuals a la Diputació de Girona.  
 
Segon. Obligacions econòmiques. 

 
la plena disponibilitat de la despesa que cofinança (prestacions P1, P2A, P2B, P3 i la 
part corresponent de la P4), en els exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant 
el  
 

la certificació final i liquidació del contracte. Respecte a la prestació núm. 4, en el cas 

tramitades conforme a la normativa de contractació, aquestes seran assumides per 
el cas que es produeixi una menor despesa, les quantitats sobrants 

es disminuiran en proporció a les respectives aportacions fixades. 
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al finançament del contracte objec i.  
 

Girona 
Reglament (UE) 1303/2013.  
 
Tercer. Terminis i forma de pagament.  
 
Un cop adjudicades les prestacions P1, P2A, P2B, P3 i P4, la Diputació de Girona 

establer
doncs a abonar les despeses de les prestacions P1, P2A, P2B i P3 directament a 

adjudicatària contra la presentació de la corresponent factura fins que la 
Diputació de Girona  
 
En relació a la prestació núm. 4, en el termini de dos mesos des de la notificació de 

de Diputació de Girona el primer pagament 
corresponent a un terç de la quantitat a pagar. El pagament del segon terç es farà 
abans del 30 de juny de 
haurà de ser ingressat a la Diputació de Girona abans del 30 de juny de 2023 sempre i 

 
 
Una vegada finalitzada l'obra, es trametrà còpia de les corresponents factures a 
l'Ajuntament, per a la justificació d'aquesta despesa.  
 
Quart. Titularitat.  
 

titular de la instal·lació (prestació núm. 4) detallada a la clàusula primera durant un 
termini mí  
 

gravàmens, les instal·lacions i, també, els permisos necessaris per dur a terme el 
projecte.  

durant tot el període en que aquest serà de titularitat de la Diputació de Girona. Per 
tant, durant els primers 5 anys a comptar des de la recepció del bé (prestació núm. 4) 
la Diputació de  
 
Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, la Diputació de Girona cedirà la 

aurà de 
reflectir en el corresponent inventari de béns municipal.  
 
Cinquè. Interlocutor, responsable del contracte i direcció tècnica.  
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enta la prerrogati
administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los per 

-ne la resolució i determinar els efectes 
 

 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, 

ràcter genera
contracte, 
correcta 
convenient així com de reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar la 
solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva execució.  
 

treballs tècnics de seguretat i salut laboral amb re
comporta la comprovació i la vigilància de la correcta realització.  
 
Els responsables del contracte en el marc de les seves respectives competències 
seran els ions a les estipulacions 
contingudes al plec de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de 
base al contracte, 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i demés normativa 
concordant.  
 
Sisè. Seguiment.  
 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el cap del Servei de  
Programes Europeus.  
 
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
sign

resents clàusules. També tindrà com 
a finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no 
tindrà personalitat jurídica.  
 
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general de la Diputació de Girona o funcionari 
de carrera en que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa de la diputada de Programes  
Europeus de la Diputació de Girona, quan algun dels seus membres ho sol·liciti. Els 
acords h  
 
Setè. Durada.  
 
El present conveni de col·laboració serà vigent des del moment de la seva signatura i 
fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada inicial 
prevista és pels anys 2021, 2022 i 2023.  
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El conveni es podrà prorrogar, prèvia petició formal, a partir del dia 1 de gener de 2024 
i 
any. La pròrroga serà excepcional.  
 
Vuitè. Normativa legal. 
  
El present Conveni de col·laboració interadministratiu i de finançament es regirà pel 
que disposen els article 47 i següents de la Llei 40/2015, article 57 de la Llei 7/1985 
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i per 
Sector Públic.  
 
Novè. Publicitat del Conveni.  
 

Administratiu a Catalunya, el Conveni de col·laboració Interadministratiu de 
publicar al DOGC i al Portal de Transparència de la Diputació 

de Girona.  
 
Desè  
 

les següents causes:  
a) Per bscrit.  
b) Per finalització de la seva vigència.  
c)  
d) -se a 
la pròrroga.  
 
Onzè. Compensació i reintegrament.  
 
Si finalitzat el 
pagament corresponent, la Diputació de Girona podrà compensar el deute pendent 
amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o pugui tenir, per qualsevol 
concepte, amb la Diputació de Girona.  
 
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són 
objecte 
part de res organismes de 
control 
certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada administració, 

seu grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrr
obligació econòmica així com de la corresponent sanció, establert en els capítols I i II 
del títol IV de la Llei 
pugui derivar.  
 
Dotzè. Litigis. 
 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa de naturalesa administrativa derivada 

sdicció contenciosa administrativa, un 
cop .  
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9/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.  
 
Tretzè ncies 
 
En re  

de procedir a realitzar a posteriori correccions 
an resoldre 

per resolució de Presidència i Alcaldia, a efectes de celeritat i simplificació del 
procediment administratiu.  
 
SEGON.- Donar trasllat de la present resolució i del conveni degudament signat a la 
Diputació de Girona. 
 
TERCER.- Ratificar el present decret al proper Ple de la corporació. 
 
 
 
 
L  
Mercè Bosch Romans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Maçanet de Cabrenys, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
 


