PROPOSTA D’ACORD DE PLE
Assumpte:
Addenda al conveni entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament
d’Olivella per a l’execució de l’operació GO03-000842 «Garraf: camins, patrimoni i natura
Núm. Expedient: 1374-0612/2020
Fonaments de dret
1. L’11 de maig de 2020 l’arquitecte municipal ha emès informe que, literalment transcrit, diu:
«INFORME TÈCNIC
ASSUMPTE:

EXPEDIENT
DATA:
EMPLAÇAMENT:
TITULAR DE LA SOL.LICITUD:

ADDENDA de conveni (signat entre l’Ajuntament
d’Olivella i Consell Comarcal del Garraf P-5800020-I) per
a l’execució de l’operació GO03-000842 del FEDER 20142020 eix 6 “Garraf: camins, patrimoni i natura”,
1374-0612/2020
febrer 2019
“camins, patrimoni i natura” (mirador del Castell Vell)
La secretaria del Consell Comarcal del Garraf - M.
Isabel Garcia Giménez Secretària - Vilanova i la Geltrú,
3 de maig de 2019

TÈCNIC REDACTOR PROJECTE:
ASSUMEIX DIRECCIÓ D’OBRES:
Examinada la sol·licitud presentada;
“Us fem arribar trasllat de l’acord del ple ordinari del Consell Comarcal del Garraf, del 2
maig de 2019, referent a l’aprovació de l’addenda als convenis de col·laboració entre el
Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de la comarca per a l’execució de l’operació
GO03-000842 del FEDER 2014-2020 eix 6 “Garraf: camins, patrimoni i natura”,
Ajuntament d'Olivella.”
VERIFICADA la documentació presentada juntament amb la sol·licitud:
D’una banda, la Sra. Abigail Garrido Tinta, la qual actua en nom i representació del
CONSELL COMARCAL DEL GARRAF. I d’altra banda, la Sra. Marta Verdejo Sánchez, la
qual actua en nom i representació de l’AJUNTAMENT D’OLIVELLA capacitat per subscriure
la present addenda al conveni de col·laboració
PACTEN ADDICIONAL PRIMER L’ajut concedit no implica la modificació del conveni signat.
En aquest aspecte es mantenen vigents tots els pactes que consten en l’esmentat
conveni. La distribució de l’ajut de la Diputació es farà segons les següents
condicions:
tenint en compte l’import elegible màxim determinat per la sol·licitud del FEDER
i l’import realment executat de l’actuació. Aquest import teòric serà del 25% IVA
exclòs de l’import de l’actuació - quan tot l’import sigui teòricament elegible - i
inferior a aquest percentatge (en la mateixa proporció entre l’import elegible i
l’import total IVA exclòs) quan no totalment elegible l’import executat.
Aquest import s’ingressarà a l’Ajuntament conjuntament amb l’excedent de
l’adjudicació - si n’hi hagués hagut - una vegada realitzada l’acta de recepció de
l’actuació, i sempre i quan hi hagi disponibilitat de tresoreria, en base a les
bestretes de l’ajut lliurades per la Diputació de Barcelona. En cas que no hi hagi
disponibilitat de tresoreria, la distribució d’aquest ajut de la Diputació es farà
efectiu així que s’hagi ingressat la segona bestreta.
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En cas que posteriorment a haver ingressat aquest import a l’Ajuntament,
s’hagués de retornar alguna part d’aquest ajut al Consell Comarcal del Garraf, es
procedirà a compensar l’import de la devolució amb els futurs pagaments del
Consell Comarcal del Garraf al municipi, per tant en càrrec a altres ingressos
futurs de l’ajut de la Diputació de Barcelona – per a d’altres actuacions de
l’operació – o en càrrec a la subvenció de FEDER rebuda per a la mateixa actuació
o altres actuacions.
Pel què respecta a les actuacions comarcals del projecte, actuacions 2 i 3 de
l’annex 1 del conveni, la distribució de l’ajut de la Diputació es farà segons les
següents condicions:
Una vegada finalitzada i recepcionada l’actuació comarcal (actuacions del punt 2
de l’annex 1 de conveni), i en el moment de retornar l’import excedent –
diferencial entre import d’adjudicació i import avançat per l’Ajuntament en les
diferents quotes – en cas que n’hi hagi hagut, es calcularà l’import teòric de l’ajut
de la Diputació de Barcelona a retornar al municipi. Aquest càlcul es farà tenint
en compte l’import elegible màxim determinat per la sol·licitud del FEDER i
l’import realment executat de l’actuació. Aquest import teòric serà del 12,5% IVA
exclòs de l’import de l’actuació - quan tot l’import sigui teòricament elegible - i
inferior a aquest percentatge (en la mateixa proporció entre l’import elegible i
l’import total IVA exclòs) quan no sigui totalment elegible l’import executat. Per
a les despeses de personal, apartat 3 de l’annex 1 del conveni, és d’aplicació el
mateix sistema només que el càlcul es farà de forma anual. El 12,5% restant
restarà al Consell Comarcal del Garraf per fer front a les despeses generals de
funcionament de l’actuació global del Programa operatiu “Garraf: camins,
patrimoni i natura”.
Aquest import corresponent a la subvenció de la Diputació s’ingressarà a
l’Ajuntament conjuntament amb l’excedent de l’adjudicació - si n’hi hagués hagut
- una vegada realitzada l’acta de recepció de l’actuació comarcal, i sempre i quan
hi hagi disponibilitat de tresoreria, en base a les bestretes de l’ajut lliurades per
la Diputació de Barcelona. En cas que no hi hagi disponibilitat de tresoreria, la
distribució d’aquest ajut de la Diputació es farà efectiu així que s’hagi ingressat
la segona bestreta.
En cas que posteriorment a haver ingressat aquest import a l’Ajuntament,
s’hagués de retornar alguna part d’aquest ajut al Consell Comarcal del Garraf, es
procedirà a compensar l’import de la devolució amb els futurs pagaments del
Consell Comarcal del Garraf al municipi, per tant en càrrec a altres ingressos
futurs de l’ajut de la Diputació de Barcelona – per a d’altres actuacions de
l’operació – o en càrrec a la subvenció de FEDER rebuda per a la mateixa actuació
o altres actuacions. I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni
en exemplar duplicat en la data assenyalada en l’encapçalament.
Antecedents;
en data 1 de desembre de 2017 es va signar el conveni entre els dos ens per a l’execució de
l’operació de FEDER eix 6 concedida al Consell Comarcal del Garraf. El conveni va ser aprovat per
el Consell Comarcal del Garraf en data 13 de juliol de 2017

El tècnic que subscriu, un cop examinada la documentació aportada, emet el següent INFORME:
En virtud d’aquest conveni, el Consell Comarcal va sol·licitar un FONS FEDER per executar millores
en diversos camins de la comarca. Concretament, pel que respecta al municipi d’Olivella el Consell
Comarcal vol executar un mirador a l’interior de la torre del Castell Vell d’Olivella. Per fer aquesta
actuació ja s’ha redactat el projecte arquitectònic executiu i s’ha demanat la corresponent llicència
d’obres a l’Ajuntament. Actualment en tràmit administratiu.
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La present ADDENDA al conveni, determina que el Consell Comarcal ha obtingut de la Diputació
de Barcelona, un altre subvenció (que s’afegirà a l’import anteriorment compromès amb el
FEDER) i per que per tant es podrà veure reduïda l’aportació a realitzar per part de l’Ajuntament
d’Olivella.
Malgrat això, fins al moment final de la liquidació del cost total del conjunt d’actuacions, no hi
haurà el detall del cost total que n’ha de fer front l’Ajuntament d’Olivella. Tal i com estipulen les
condicions signades entre la representant del Consell Comarcal i de l’Ajuntament d’Olivella.
L’Ajuntament d’Olivella disposa actualment d’una partida pressupostaria. Que a priori no sen n’ha
de veure modificada.
B4

1721 4650300 CONSELL COMARCAL – FEDER 2014-20 GARRAF: CAMINS,
PATRIMONI, NAT

De tot l’exposat, tinc a be informar segons el meu saber i entendre, sens perjudici de qualsevol
altre opinió més fonamentada i de que la Corporació requereixi els informes del servei jurídic
intern que consideri oportú.»
2. L’11 de maig de 2020 el secretari-interventor ha emès informe que, literalment transcrit, diu:
«INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ NÚM. 036/2020
Assumpte: Addenda al conveni entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament d’Olivella per a
l’execució de l’operació GO03-000842 «Garraf: camins, patrimoni i natura»
Expedient núm. 1374-0612/2020
Ignacio Aragonés Seijo, Secretari-interventor de l’Ajuntament d’Olivella (Garraf), formulo el present
informe:
Caràcter de l’informe:
L’informe jurídic és preceptiu, perquè es tracta d’una matèria per a la qual la llei exigeix un quòrum
de votació especial, de conformitat amb allò que disposen l’article 179.1.b) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i l’article
3.3.a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
És preceptiu l'informe de la respectiva intervenció de fons, d'acord amb l'article 111.2 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, perquè l'administració s'obliga, mitjançant el conveni, a assumir despeses específiques
amb càrrec al seu pressupost.
Antecedents
1. El 14 de juny de 2017 el secretari-interventor emet informe número 026/2017, que té
caràcter favorable a la subscripció del conveni.
2. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària tinguda el 27 de juny de 2017 va aprovar
el conveni propdit.
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3. El 2 de maig de 2019, el Ple del Consell comarcal del Garraf aprova la modificació conveni
sobre l’assumpte esmentat.
4. El 28 d’abril de 2020 el Consell comarcal del Garraf notifica a l’Ajuntament l’aprovació
del conveni (registre d’entrada E/1638-2019).
5. El dia 11 de maig de 2020 l’arquitecte municipal emet informe a la modificació del
conveni, que té caràcter favorable.
Fonaments de dret
1. Anàlisi de l'adequació legal i pressupostària del conveni a subscriure per l'Ajuntament
Reitero novament les consideracions legals que vaig emetre amb motiu del meu informe
número 026/2016, de 14 de juny
Com evidencia l’informe emès per l’arquitecte la modificació té caràcter menor en el conjunt
del conveni en la mesura que afecta la subvenció corresponent a la Diputació de Barcelona
Cal dir que si el cost real fos inferior efectivament no escau que l’Ajuntament transfereixi una
quantitat no justificable. Per contra, si suposés un cost superior cal advertir la prohibició
imposada per l’article 173.3 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, precepte que estableix que:
«No poden adquirir compromisos de despeses per una quantia superior a l’import dels
crèdits autoritzats als estats de despeses, i són nuls de ple dret els acords, les resolucions
i els actes administratius que infringeixin la dita norma, sense perjudici de les
responsabilitats que corresponguin».
2. Òrgan competent per a la subscripció del conveni i quòrum de votació
Li correspon al Ple, en virtut de l'atribució genèrica de l’art. 22.2.p de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local. («Aquelles altres que hagin de correspondre
al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial»), en relació amb l'article 47.2.h
(«Transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com
l’acceptació de les delegacions o els encàrrecs de gestió fets per altres administracions, llevat
que per llei s’imposin obligatòriament»).
L’acord ha d’ésser adoptat per la majoria absoluta dels membres de la corporació, d’acord
amb l'article 47.2.h de la Llei 7/1985.
Conclusió
Informo favorablement la subscripció del conveni perquè conté el contingut mínim substancial
legalment exigible però faig un advertiment pel que fa al cost derivat de l'execució del conveni.
No obstant la corporació decidirà allò que consideri oportú».

ACORDS,
PRIMER. APROVAR l’ addenda al conveni entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament
d’Olivella per a l’execució de l’operació GO03-000842 «Garraf: camins, patrimoni i natura.
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SEGON. FACULTAR l’alcaldessa per a la signatura de l’addenda.
TERCER. NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal del Garraf.

Peus recurs
ANNEX
«ADDENDA AL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF I
L’AJUNTAMENT D’OLIVELLA PER A L’EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ GO03-000842
“Garraf: camins, patrimoni i natura”
A Vilanova i la Geltrú, a 24 d’abril de 2019.
REUNITS
D’una banda, la Sra. Abigail Garrido Tinta, la qual actua en nom i representació del CONSELL
COMARCAL DEL GARRAF (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 2 de maig de 2019.
I d’altra banda, la Sra. Marta Verdejo Sánchez, la qual actua en nom i representació de
l’AJUNTAMENT D’OLIVELLA (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.
Ambdues es reconeixen plena capacitat per subscriure la present addenda al conveni de
col·laboració i
EXPOSEN
Que en data 1 de desembre de 2017 es va signar el conveni entre els dos ens per a l’execució de
l’operació de FEDER eix 6 concedida al Consell Comarcal del Garraf. El conveni va ser aprovat per
el Consell Comarcal del Garraf en data 13 de juliol de 2017, i per l’Ajuntament d’Olivella en data
XXX.
Que en l’esmentat conveni, en l’apartat onze, constava el següent paràgraf:
“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.”
En data 1 de febrer del 2019 es publica al BOP de Barcelona la resolució per la qual la Diputació
de Barcelona concedeix ajuts de la línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens
locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries eixos prioritaris 4 i 6
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i Projectes d’especialització i competitivitat territorial, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals
2016-2019". (AJG 19/19). Aquesta resolució preveu la concessió d’un ajut del 25% addicional de
despesa elegible de l’operació, que es xifra en un màxim de 585.591,88 €.
Aquest ajut es concedirà mitjançant dues bestretes, una el 2019 per valor de 69.147,48 €, i una
el 2020 per valor de 516.444,40 €.
Atenent a l’existència d’aquest finançament addicional, és necessari realitzar una addenda al
conveni signat per tal de regular el mecanisme pel qual es distribuirà aquest ajut de la Diputació
de Barcelona.
PACTEN
PACTE ADDICIONAL PRIMER
L’ajut concedit no implica la modificació del conveni signat. En aquest aspecte es mantenen
vigents tots els pactes que consten en l’esmentat conveni.
La distribució de l’ajut de la Diputació es farà segons les següents condicions:

Una vegada finalitzada i recepcionada l’actuació corresponent al municipi o a la part del
municipi (actuacions del punts 1 de l’annex 1 de conveni), i en el moment de retornar l’import
excedent – diferencial entre import d’adjudicació i import avançat per l’Ajuntament – en cas que
n’hi hagi hagut, es calcularà l’import teòric de l’ajut de la Diputació de Barcelona. Aquest càlcul
es farà tenint en compte l’import elegible màxim determinat per la sol·licitud del FEDER i l’import
realment executat de l’actuació. Aquest import teòric serà del 25% IVA exclòs de l’import de
l’actuació - quan tot l’import sigui teòricament elegible - i inferior a aquest percentatge (en la
mateixa proporció entre l’import elegible i l’import total IVA exclòs) quan no totalment elegible
l’import executat.

Aquest import s’ingressarà a l’Ajuntament conjuntament amb l’excedent de l’adjudicació
- si n’hi hagués hagut - una vegada realitzada l’acta de recepció de l’actuació, i sempre i quan hi
hagi disponibilitat de tresoreria, en base a les bestretes de l’ajut lliurades per la Diputació de
Barcelona. En cas que no hi hagi disponibilitat de tresoreria, la distribució d’aquest ajut de la
Diputació es farà efectiu així que s’hagi ingressat la segona bestreta.

En cas que posteriorment a haver ingressat aquest import a l’Ajuntament, s’hagués de
retornar alguna part d’aquest ajut al Consell Comarcal del Garraf, es procedirà a compensar
l’import de la devolució amb els futurs pagaments del Consell Comarcal del Garraf al municipi,
per tant en càrrec a altres ingressos futurs de l’ajut de la Diputació de Barcelona – per a d’altres
actuacions de l’operació – o en càrrec a la subvenció de FEDER rebuda per a la mateixa actuació
o altres actuacions.
PACTE ADDICIONAL SEGON
Pel què respecta a les actuacions comarcals del projecte, actuacions 2 i 3 de l’annex 1 del conveni,
la distribució de l’ajut de la Diputació es farà segons les següents condicions:

Una vegada finalitzada i recepcionada l’actuació comarcal (actuacions del punt 2 de
l’annex 1 de conveni), i en el moment de retornar l’import excedent – diferencial entre import
d’adjudicació i import avançat per l’Ajuntament en les diferents quotes – en cas que n’hi hagi
hagut, es calcularà l’import teòric de l’ajut de la Diputació de Barcelona a retornar al municipi.
Aquest càlcul es farà tenint en compte l’import elegible màxim determinat per la sol·licitud del
FEDER i l’import realment executat de l’actuació. Aquest import teòric serà del 12,5% IVA exclòs
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de l’import de l’actuació - quan tot l’import sigui teòricament elegible - i inferior a aquest
percentatge (en la mateixa proporció entre l’import elegible i l’import total IVA exclòs) quan no
sigui totalment elegible l’import executat. Per a les despeses de personal, apartat 3 de l’annex 1
del conveni, és d’aplicació el mateix sistema només que el càlcul es farà de forma anual.
El 12,5% restant restarà al Consell Comarcal del Garraf per fer front a les despeses generals de
funcionament de l’actuació global del Programa operatiu “Garraf: camins, patrimoni i natura”.

Aquest import corresponent a la subvenció de la Diputació s’ingressarà a l’Ajuntament
conjuntament amb l’excedent de l’adjudicació - si n’hi hagués hagut - una vegada realitzada l’acta
de recepció de l’actuació comarcal, i sempre i quan hi hagi disponibilitat de tresoreria, en base a
les bestretes de l’ajut lliurades per la Diputació de Barcelona. En cas que no hi hagi disponibilitat
de tresoreria, la distribució d’aquest ajut de la Diputació es farà efectiu així que s’hagi ingressat
la segona bestreta.

En cas que posteriorment a haver ingressat aquest import a l’Ajuntament, s’hagués de
retornar alguna part d’aquest ajut al Consell Comarcal del Garraf, es procedirà a compensar
l’import de la devolució amb els futurs pagaments del Consell Comarcal del Garraf al municipi,
per tant en càrrec a altres ingressos futurs de l’ajut de la Diputació de Barcelona – per a d’altres
actuacions de l’operació – o en càrrec a la subvenció de FEDER rebuda per a la mateixa actuació
o altres actuacions.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en exemplar duplicat en la data
assenyalada en l’encapçalament.»
[document signat electrònicament]
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