
CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE ANGLÈS
PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ AGREGADA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE LA LLICÈNCIA DEL PROGRAMA DE COMPTABILITAT
I GESTIÓ ENERGÈTICA. 

I. ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE GIRONA,  amb NIF P1700000A i  domicili  social  a la Pujada de Sant  Martí,  5 de Girona,
representat pel seu president  l’Il·lm, Sr. Miquel Noguer i Planas, en virtut de les facultats conferides per
acord de Ple en sessió extraordinària de 31 de juliol de 2018, assistit pel secretari general, Jordi Batllori
Nouvilas.

AJUNTAMENT DE  D’ANGLES,  amb NIF  P1700800D,  amb domicili  social  al  Carrer  d’Avall  31,  d’Anglès,
representat per la seva alcaldessa Sra Astrid Desset Desset, en virtut de les facultats conferides per acord
de Ple de 13 de juny de 2015, assistit per la secretària de la Corporació, Sra Sandra Pinos Martínez.

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

El Pacte dels Alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats locals i regionals que
han assumit el compromís voluntari de millorar l'eficiència energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en
els seus territoris. Amb el seu compromís, els municipis signants de Pacte s'han proposat superar l'objectiu
de la Unió Europea de reduir un 20% les emissions de CO2 abans del 2020, com a contribució a la lluita
contra el canvi climàtic.

La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el Pacte d’Alcaldes a través
del Programa d’impuls del “Pacte d’alcaldes” a les comarques gironines. Amb aquest objectiu, la Diputació
de Girona va formalitzar el  seu compromís davant la DG Energia de la Comissió Europea i  esdevingué
Coordinador Territorial del Pacte el gener de 2012 per oferir suport tant a nivell tècnic com econòmic als
signataris del Pacte.

La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del “Pacte d’Alcaldes”, ha promogut l'adhesió
dels municipis gironins a aquest iniciativa de la CE per a la lluita contra el canvi climàtic i ha coordinat la
redacció  dels  Plans  d'acció  d'energia  sostenible  (PAES).  Actualment  són  més  de  200 els  ajuntaments
adherits al Pacte d'Alcaldes.

La Diputació de Girona, amb els  recursos del  Projecte Beenergi,  té l’objectiu de publicar  les dades de
consum energètic  dels  municipis  gironins.  El  projecte  Beenergi  ha rebut  finançament  del  Programa de
Recerca i Innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció núm. 649789.

Dit això, per tal d’homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les condicions de l’execució de
les accions, es permet de forma expressa que els ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la
licitació  agregada  del  servei  de  gestió  i  informació  energètica  i/o  subministrament  d’un  programa  de
comptabilitat i gestió energètica, la qual cosa es formalitza a través del present conveni.
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El contracte serà adjudicat per part de l’ajuntament, a proposta de la mesa de contractació de la Diputació
de  Girona.  L’import  de  les  accions  contractades  el  pagarà  l’ajuntament  beneficiari  directament  als
proveïdors, prèvia factura detallada d’acord amb allò establert amb en el contracte, i es podrà justificar en
el marc de la convocatòria d’acord amb el que indiquen les bases reguladores.

III. NORMATIVA APLICABLE

La Diputació de Girona té com a competència l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, en virtut de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
amb la finalitat d’assegurar la prestació integral adequada pels municipis de la província, tant des del punt
de vista de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de competència municipal.

L’article 11 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 10 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
preveu que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans
administratius, els organismes o les entitats públiques pot esser encarregada a altres òrgans, organismes o
entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es
tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme.

Per dur a terme l’encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d’un conveni entre les
administracions implicades.

En  virtut  d’aquest  marc  legal,  l’Ajuntament  de  Anglès  va  aprovar  en  data  21  de  setembre  de  2018
l’encàrrec de la gestió a la Diputació de Girona per portar a terme la licitació agregada del subministrament
de la llicència del programa de comptabilitat i gestió energètica per la qual cosa se subscriu aquest conveni
amb subjecció als següents

PACTES

PRIMER.- Actuacions objecte del conveni

L'Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada del subministrament de la llicència del programa
de comptabilitat i gestió energètica a la Diputació de Girona. L’Ajuntament adjudicarà el contracte i farà els
pagaments que d’aquest se’n derivin.

SEGON.- ÀMBIT SUBJECTIU

El present Conveni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament es farà extensible als organismes autònoms i
entitats dependents d’aquest, així com tots aquells ens de titularitat municipal que puguin ser objecte de la
subvenció, entenent-se que qualsevol menció que es faci en el present Conveni de l’ajuntament, es farà
extensible als anteriors, sens perjudici d’allò disposat en l’article 4.1.g del TRLCSP.

TERCER.- PROCEDIMENT

a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d’acord amb les indicacions de l’ajuntament i,
de forma prèvia a la seva aprovació i publicació, el remetrà a l’Ajuntament per al seu vistiplau.

b) L’Ajuntament es compromet a fer l’autorització de la despesa necessària, a través de l’òrgan competent
que s’escaigui;  aquesta autorització serà certificada pel Secretari/Interventor de l’ajuntament, i  serà un
requisit previ essencial per iniciar el procediment de licitació.
c) La Diputació de Girona actuarà com a Mesa de contractació, remetent el resultat de l’obertura de sobres
a l’ajuntament a través de la proposta d’adjudicació de les empreses per ordre decreixent, tal com estableix
el TRLCSP.
d) L’Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l’adjudicació i la formalització del
contracte amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable d’acord amb els criteris previstos en els plecs
de clàusules.



e) L’empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, si s’escau.
f) L’empresa seleccionada, adreçarà la facturació d’aquesta contractació a l’Ajuntament.
g) L’Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com interlocutor amb la Diputació, la
qual habilitarà els mecanismes possibles per fomentar la participació d’aquest en el procés de licitació.

QUART.- APROVACIÓ DE LA DESPESA I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

En base aquest Conveni, l’autorització i disposició de la despesa correspon a l’Ajuntament. L’Ajuntament
trametrà a la Diputació de Girona, l’acord de l’òrgan competent certificat pel Secretari de la Corporació, de
compromís de despesa per fer front a la contractació.
Per aquest contracte es preveu un import aproximat de 1.001,96 € (IVA exclòs), per 52 pòlisses, el qual
correspon al servei a contractar, ja que, quan sigui el cas, caldrà determinar el cost total servei, durant
l’elaboració del Plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars

A través de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a:

- Assumir les condicions de l’objecte contractual tal i com està definit en aquest conveni.

-  Acceptar  íntegrament  les  bases  dels  procediments  i,  especialment,  del  plec  de  clàusules
administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques, així com les valoracions efectuades,
les propostes d’adjudicació i la resta de decisions preses per la Diputació de Girona en virtut de la
figura de l’encàrrec de gestió.

- Aprovar la proposta de resolució d’adjudicació en tots els seus termes i condicions, i perfecció del
contracte en aquests mateixos termes i condicions.

- Traslladar a la Diputació de Girona l’acord d’adjudicació del contracte.

CINQUÈ.- RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR

L’empresa  tindrà  l’obligació  contractual  de  prestar  els  serveis  a  l’Ajuntament  d’acord  amb  el  preu  i
condicions fixades en el contracte.

L’Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment de la Llei 15/2010, de
5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen les mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials i d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica.

SISÈ.- SEGUIMENT I INCIDÈNCIES
La  Diputació  de  Girona  realitzarà  les  tasques  de  totes  les  fases  de  la  licitació  fins  a  la  proposta
d’adjudicació, mentre que l’adjudicació definitiva i la formalització del contracte corresponen a l’Ajuntament
com a òrgan de contractació.

SETÈ.- VIGÈNCIA
La vigència del conveni s’iniciarà un cop aquest hagi estat signat per l’ajuntament i la Diputació de Girona,
un cop aprovat pels Plens de l’ajuntament i de la Diputació respectivament, en tant que òrgans competents
per a encarregar i acceptar l’encàrrec de gestió de forma expressa. La vigència finalitzarà en el moment de
l’adjudicació del contracte per part de l’ajuntament.

VUITÈ.- COMPETÈNCIES

Un cop aprovat el conveni d’encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que intervenen, d’acord amb
l’article 22.4 de la Llei de Bases de règim Local, es faculta a l’Alcalde de l’Ajuntament i al President de la
Diputació per la firma i presa de decisió dels documents necessaris per a la culminació efectiva del present
acord, en els límits que la normativa determini.



NOVÈ.- MODIFICACIÓ
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació tant de la Diputació de
Girona com de l’Ajuntament.

DESÈ.- INCOMPLIMENT
L’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució.

ONZÈ.- NATURALESA
Aquest conveni té naturalesa administrativa,  per la  qual  cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa
administrativa el coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació,
resolució i efectes d'aquest conveni.

DOTZÈ. EXTINCIÓ
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:

a) Per haver-se’n realitzat l’objecte o haver expirat el termini.
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior.
c) Per mutu acord.
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret.

TRETZÈ. PUBLICACIÓ
En virtut de la normativa aplicable, procedeix la publicació al BOP i al DOGC de la formalització del conveni
per a l’encàrrec de gestió.

I, per tal de deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni en els llocs i
dates que figuren en les signatures electròniques corresponents.

I,  en prova de conformitat,  les persones que l’atorguen signen aquest  conveni  en el  lloc i  la  data que

s’assenyalen.

Anglès, a la data de la signatura electrònica Girona, a la data de la signatura electrònica

Per l’ajuntament d’Anglès Per la Diputació de Girona

Alcalde/essa-President/a President

Sr/a Astrid Desset Desset Sr.  Miquel Noguer i Planas

El secretaria de la corporació            El Secretari General

Sr/a Sandra Pinos Martínez Jordi Batllori i Nouvilas
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