ANUNCI NÚM. 17/2016
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 25-07-2016, ha aprovat el conveni per encàrrec de
gestió de l’EMD de Víllec i Estana a l’Ajuntament de Montellà i Martinet, per la contractació i
execució de l’actuació subvencionada al camí d’Estana en el marc de les subvencions per a la a
gestió forestal sostenible de 2015.
Aquest conveni també ha estat aprovat per la Junta de Veïns de l’EMD de Víllec i Estana en la
seva sessió del dia 01-08-2016.
D’acord amb el que preveu l’article 15 de la Llei 30/1992, de 6 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú es publica a continuació la
part dispositiva de l’acord del Ple i el text íntegre del conveni:
Part dispositiva de l'acord:
“Primer. Acordar l’encàrrec de l'esmentada gestió i aprovar el text literal del corresponent
conveni subscrit a l'efecte el dia 18-05-2016 entre l'Ajuntament de Montellà i Martinet i l'Entitat
Municipal Descentralitzada de Víllec i Estana, tot ratificant la signatura feta.
Segon. Comunicar aquest acord a l'Entitat Municipal Descentralitzada de Víllec i Estana i
publicar-lo en extracte al BOP de Lleida.
D'acord amb els articles 8.1.f) i 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, es farà pública al portal de transparència d’aquest
Ajuntament la informació relativa a l’aprovació del present conveni.
Tercer. Comunicar aquest acord i conveni als Serveis de la Direcció General d'Administració
Local juntament amb el text del conveni aprovat per mitjà de la plataforma EACAT.”
Text del conveni:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MONTELLÀ I MARTINET I
L'ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VÍLLEC I ESTANA, PER L’ENCÀRREC DE
GESTIÓ PER A L'ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LA MUNTANYA.
A la Casa Consistorial de l'Ajuntament de Montellà i Martinet, el dia 18 de maig de 2016
ES REUNEIXEN
D'una part el Sr. Isidre Gispert Munt, que actua en nom i representació de l'Entitat Municipal
Descentralitzada de Víllec i Estana (en endavant l'EMD), en ser el seu President i representant
segons la normativa de règim local.
I, d’altra banda, el Sr. Josep Castells i Farràs, que actua en nom i representació de l'Ajuntament
de Montellà i Martinet (en endavant l'Ajuntament), en la seva qualitat d'Alcalde-President i
representant segons la normativa de règim local.
DIUEN

que els antecedents administratius són els següents:
I. L'arranjament de la carretera d’Estana, Víllec i Béixec, com a única via de comunicació rodada
d'accés als esmentats nuclis i a la muntanya pública de l'EMD, es considera una actuació molt
prioritària, necessària i urgent, ja que no es disposa de cap altra alternativa per poder accedir a
aquesta part del territori.
II. Es disposa del corresponent projecte tècnic reduït de les obres municipals ordinàries de
"Reparació i millora del paviment i drenatge dels camins municipals d’Estana, Víllec i Béixec",
redactat pels serveis tècnics de la Diputació de Lleida en el marc de l’assistència tècnica
demanada, amb un pressupost total d’execució per contracta de 238.025,62 €amb l’IVA inclòs.
L'assessorament tècnic i la direcció d'obra de la total actuació també està assumida pels serveis
tècnics de la Diputació de Lleida.
III. L'EMD té concedit un ajut econòmic del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, per a l'operació de xarxa viària per a la gestió dels boscos, a l'empara de la
Resolució ARP/2207/2015, de 28 de setembre, per la qual es convoquen per a l'any 2015 els
ajuts a la gestió forestal sostenible (DOGC núm. 6972, de 08-10-2015).
Concretament té concedits 16.055,06 €de subvenció que representa un 80% de la inversió de
20.068,82 €que ha d'executar, en l'expedient d'ajut atorgat núm. CE31518115, de l'Annex 3,
actuació núm. 3.3 (actuacions puntuals i construccions d'obra civil).
IV. Atès que es tracta de competències i funcions que corresponen tant a l'Ajuntament com a
l'EMD i que l'objecte material de la subvenció indicada a l’anterior antecedent III representa una
part del contingut del projecte tècnic reduït abans referit, es considera molt convenient i
necessari unificar i fer conjuntament la contractació i l'execució de les obres contemplades a la
totalitat del projecte, més tenint en compte la urgència i la necessitat d'agilització i d'evitar
duplicitats innecessàries en aquesta contractació i execució per tal de poder tenir les obres
enllestides en els terminis requerits.
V. L'article 15 de la Llei 30/1992, de 6 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, 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, preveuen 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 ésser 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 idonis per a dur-la a terme.
Per la seva part, l'article 4.1.c) del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat
per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix que són exclosos de l'àmbit de
la pròpia Llei, entre d'altres, els convenis de col·laboració que celebrin les Entitats locals entre
si.
En base a l’anterior i a causa de la manca de mitjans manifestada per l'EMD i per assolir també
una més gran eficàcia, celeritat i economia administrativa, les dues parts han considerat que
sigui l'Ajuntament qui s'encarregui de la contractació i execució de tota l'actuació inclosa al
projecte reduït de les obres de Reparació i millora del paviment i drenatge dels camins

municipals d’Estana, Víllec i Béixec, que inclou la contractació i execució de la part de xarxa
viària per a la gestió de boscos subvencionada pel DARP a l'EMD.
Per tot el que queda exposat convé a les dues parts la signatura d'aquest conveni per a
encàrrec de gestió de contractació i execució d'obra, es reconeixen mútua i recíprocament la
seva capacitat suficient per obligar-se i atorgar el present acte i el formalitzen mitjançant el
present document, pel qual PACTEN, CONVENEN I ATORGUEN amb els respectius drets,
obligacions i representacions les següents CLÀUSULES:
Primera. Objecte
1.1. L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de l’encàrrec de gestió de l’EMD, a
l'Ajuntament, de la contractació i execució de les obres de la xarxa viària per a la gestió de
boscos subvencionada a l'EMD en el marc de les subvencions a la gestió forestal sostenible de
2015, en l'expedient d'ajut atorgat núm. CE31518115, de l'Annex 3, actuació núm. 3.3
(actuacions puntuals i construccions d'obra civil), que s'articularà mitjançant la contractació i
execució de la totalitat de les obres contemplades al projecte reduït de reparació i millora del
paviment i drenatge dels camins municipals d’Estana, Víllec i Béixec”, que al seu torn contempla
dins el seu contingut l'actuació subvencionada de l'EMD, la qual contractació i execució
s'hauran de justificar degudament davant el DARP.
1.2. L'actuació respecte de la que l'EMD encarrega la contractació i execució a l'Ajuntament, té
un pressupost sense incloure l'IVA de 20.068,82 €, i es correspon amb l'actuació prevista per a
la subvenció de 16.055,06 €concedida i que es correspon al 80% de la inversió prevista que
s'ha d'executar en l'expedient d'ajut atorgat núm. CE31518115, de l'Annex 3, actuació núm. 3.3
(actuacions puntuals i construccions d'obra civil).
1.3. L'Ajuntament com a gestor de la contractació i execució serà l'administració responsable de
la contractació i l'execució de les obres previstes al projecte. A aquest efecte, queda plenament
facultat per adoptar les decisions que siguin oportunes en matèria de contractació per a
aconseguir la correcta execució de les obres.
1.4. Una vegada finalitzades les obres, i atorgat el vist i plau de la direcció d'obres de la
Diputació de Lleida, l'Ajuntament realitzarà l'acta de recepció de la infraestructura amb la
intervenció expressa de l'EMD.
Segona. Actuacions i compromisos de les parts
2.1. L'Ajuntament realitzarà les actuacions necessàries per a la contractació i execució de l'obra
contemplada al pacte anterior, seguint les previsions del Text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
2.2. L'Ajuntament realitzarà aquestes actuacions amb el personal i mitjans propis dels que
disposa.
2.3. L'EMD autoritza a l'Ajuntament a realitzar les operacions materials que siguin necessàries
per executar les obres esmentades en el seu territori i propietat d'acord amb les previsions i
especificacions del projecte tècnic redactat. També autoritza a l'Ajuntament a ocupar de forma

definitiva els terrenys de la seva titularitat que siguin necessaris per a la correcta execució de
l'obra.
2.4. L'EMD també autoritza l'Ajuntament perquè pugui sol·licitar subvencions a qualsevol
administració pública per tal de finançar la part no subvencionada per l'ajut de gestió forestal
sostenible del DARP d'aquesta actuació.
2. 5. L'Ajuntament gestor facilitarà informació puntual a l'EMD del desenvolupament de
l'encàrrec efectuat, i l'EMD podrà demanar la informació i documentació que consideri
necessària. L'EMD també tindrà accés a la direcció d'obra per poder plantejar prèviament o
durant el decurs de les obres les qüestions que estimi adients.
Tercera. Finançament de l'actuació
3.1. L’Ajuntament, si és imprescindible i les disponibilitats de la tresoreria municipal ho
permeten, podrà avançar a l'EMD l'import corresponent a l'obra executada en l'actuació
subvencionada pel DARP sempre que estigui degudament certificada i conformada per la
direcció d'obra, per tal que l'EMD pugui fer front a l'import de la factura que el contractista
presentarà i així poder justificar en deguda forma l'ajut en matèria de gestió forestal sostenible.
3.2. En el cas anterior que l’Ajuntament hagi lliurat qualsevol import, aquest serà retornat per
l’EMD a l’Ajuntament en quan les disponibilitats de la seva tresoreria ho permetin, i com a molt
tard en el termini de 10 dies des de l'efectivitat de l'ingrés dels imports de la subvenció rebuda.
Quarta. Òrgan de seguiment
4.1. Es crea un òrgan de seguiment i control per coordinar les diferents actuacions establertes
en aquest conveni. Aquest òrgan estarà integrat per dos membres de la corporació de
l'Ajuntament designats per l'Alcalde, i per dos membres de la Junta de l'EMD designats pel
President i es reunirà a requeriment de qualsevol dels parts intervinents.
Cinquena. Vigència
5.1. Aquest conveni serà vigent a partir de la seva signatura i es mantindrà fins al compliment de
les obligacions que s'hi estableixen. Donada la seva naturalesa, les parts no podran prorrogarlo.
Sisena. Extinció
6.1. Independentment del compliment total del seu objecte, seran causes d’extinció anticipada
de la vigència d’aquest Conveni, l’acord mutu de les parts que el signen, la impossibilitat
d'acompliment de les seves clàusules ja sigui legal o material, i l’incompliment greu o manifest
de les seves clàusules.
Setena. Incompliment
7.1. La no observança per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest
Conveni facultarà l’altra part a exigir-ne l’acompliment efectiu i, en el cas que aquest no es
produeixi, la resolució del Conveni.

Vuitena. Règim jurídic i controvèrsies o qüestions litigioses
8.1. Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per l'article 15 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i pels articles 10 i 116 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
8.2. En cas de dubte o discrepància que pugui sorgir i davant de qualsevol desacord que
sorgeixi en relació amb la interpretació i l'execució d'aquest conveni, ambdues parts es
comprometen a intentar resoldre-ho de forma amistosa per mutu acord, amb caràcter previ a la
submissió a la jurisdicció contenciosa administrativa d'acord amb el que disposa la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, si persistís el desacord.
Novena. Aprovació del conveni
9.1. L’eficàcia d’aquest conveni queda condicionada a la seva aprovació expressa per part del
Ple municipal de l'Ajuntament i de la unta de Veïns de l'EMD.
Desena. Publicació
10.1. D’acord amb el què disposa l’article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest Conveni haurà de ser
publicat al BOP de Lleida.
Igualment, d'acord amb els articles 8.1.f) i 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, caldrà fer pública al portal de
transparència la informació relativa a l'aprovació del present conveni de col·laboració.
I, perquè així consti, i en prova de conformitat del que s'ha exposat anteriorment, les parts
signen el present conveni, per duplicat exemplar i amb un sol efecte, al lloc i data expressats a
l'encapçalament, i amb assistència dels Secretaris, que ho certifiquen.”.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.
Martinet, 5 d’agost de 2016
L’ALCALDE,

Josep Castells i Farràs

