Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat

Àmbit de suport a serveis i activitats
CONVENI ESPECÍFIC
Dades identificatives
Codi XBMQ:
Ens:
NIF:
Actuació:

Pla de mobilitat de ...

Tipus d’acció:

Suport Tècnic

Classe d’acció:

Redacció de plans, projectes i informes

Import
Centre Gestor

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident tercer i
President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Josep Llobet Navarro, i
facultat d’acord amb la Refosa 1/2011 sobre delegació de competències i d’atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 7931/11, de 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de
23/9/2011, assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat d’aquesta
Diputació, Sr. Francesc Bartoll i Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret
de la Presidència de la Corporació, núm. 7932/11, de 8 de setembre de 2011 (BOPB
de 23/9/2011).

AJUNTAMENT DE xxx, representat per l’Il.lm/a. Alcalde/essa de l’Ajuntament, Sr/a.
xxx, assistida pel Secretari/a de l’Ajuntament, Sr/a. xxx, degudament autoritzats.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 (d’ara
en endavant, Protocol general) (BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que
regula l’acció concertada entre la Diputació i els municipis i altres ens locals de la
província que s’hi adhereixin. El Protocol general ha estat modificat pel Ple de 30
d’abril de 2009 (BOPB núm. 113, de 12/5/2009).
II. En desplegament de l’esmentat Protocol, la Junta de Govern de la Diputació, en
reunió de 25 de novembre de 2010, va aprovar la modificació del Règim de

concertació de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació, així
com la convocatòria de l’any 2011 (BOPB de 7/12/2010).
III. Considerant que, d’acord amb la Llei 8/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, la
planificació de la mobilitat sostenible és bàsica per a tots els municipis, el Pla de
Mandat de la Diputació de Barcelona preveu una línia d’assistència tècnica dirigida a
tots els municipis de la província de Barcelona per a la redacció d’estudis i plans de
mobilitat. Una de les accions incloses en el Catàleg de suport als serveis i a les
activitats locals consisteix en l’elaboració de plans i estudis de mobilitat urbana.
IV. En el marc del Pla de concertació abans esmentat, l’Ajuntament signant ha
sol·licitat a la Diputació de Barcelona un ajut per a la redacció d’un Estudi de mobilitat
del municipi.
V. Atès que l’Ajuntament signant ha aportat certificat acreditatiu de la disponibilitat
pressupostària per a finançar la seva part del cost de l’actuació.
VI. La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament a través de conveni
específic, el text del qual va ser aprovat per decret del Vicepresident tercer i President
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona de data
_________________
VII. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
1. Objecte del conveni
1.1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
Actuació a realitzar
Àmbit de suport del Pla de
concertació
Línia d’actuació

Redacció d’un Pla de mobilitat al municipi de
Serveis i activitats
Foment de la mobilitat local

1.2. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens
adherit i el provincial:
-

L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions
que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al
seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial
relatiu al foment dels interessos municipals.

-

Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació
existent entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència
i cooperació envers els municipis.

2. Cost del projecte
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El cost total d’aquest projecte ascendeix a xxx EUR, IVA inclòs.
3. Obligacions de les parts
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos
següents:
3.1. Per part de la Diputació:
a) La prestació del següent suport:
Tipus d’acció

Suport Tècnic

Aplicació
pressupostària
xxxx EUR, IVA <Aplicació
Redacció
de inclòs,
que pressupostària>
plans, projectes i correspon al xx %
informes
del
cost
del
projecte
Classe d’acció

Import

b) La Diputació de Barcelona durà a terme la licitació, adjudicació i gestió dels
contractes necessaris per a la redacció de l’Estudi de mobilitat del municipi.
3.2. Per part de l’Ajuntament adherit
a. La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni.
b. L’Ajuntament aportarà xxx EUR, que es correspon amb el xx% del cost del
projecte.
c. L’Ajuntament nomenarà un responsable municipal que servirà d’interlocutor
amb la Diputació de Barcelona en el seguiment tècnic dels treballs.
d. L’Ajuntament facilitarà tota la documentació disponible en matèria de mobilitat
per la redacció de l’Estudi.
e. L’Ajuntament (amb els seus tècnics responsables en mobilitat) s’haurà
d’adherir a la xarxa de gestors de mobilitat (Mobal) liderada per la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.
f.

L’Ajuntament haurà d’incloure a la seva pàgina web un enllaç directe a la web
de la Xarxa Mobal.

g. L’Ajuntament designarà a un tècnic municipal per tal de fer el curs de
planificació i gestió de la mobilitat local organitzat per la Diputació de
Barcelona.
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h. Quan sigui necessària la difusió pública, l’Ajuntament beneficiari haurà de
preveure la presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc
preferencial. L’opció de la marca s’aplicarà amb caràcter general d’acord amb
la normativa aprovada per la Direcció de Comunicació de la Diputació. Per
obtenir la marca corporativa de la Diputació i els criteris de la seva aplicació
caldrà consultar el lloc www.diba.cat/comunicacio.
3.3. Per ambdues parts signants
S’haurà de crear una Comissió de seguiment on hi participi la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i un representant dels diferents organismes
municipals vinculats amb la mobilitat: Alcaldia, Policia, seguretat viària, mobilitat,
urbanisme, medi ambient, participació ciutadana, etc. Aquesta Comissió tindrà les
següents funcions:
o

Aportar informació als redactors de l’estudi.

o

Aprovar el guió de treball.

o

Donar el vist-i-plau a les línies de treball que es desenvolupin.

o

Donar el vist-i-plau a la documentació parcial i final resultant dels treballs
objecte del conveni.

o

Establir els mecanismes per fer el seguiment del grau d’implementació de
les accions previstes a l’estudi.

La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada per una de les parts signants del
present conveni en ella representades.

4. Vigència del conveni
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva signatura i fins a la
realització del seu objecte, i resta vinculat a les disposicions del Protocol General del
Pla de concertació, sense perjudici de l’eficàcia temporal que puguin tenir els actes i
els instruments específics d’aplicació o de desplegament que s’estableixin.

4. Règim de lliurament i recepció dels treballs
4.1. La Diputació lliurarà els treballs a l’Ajuntament amb caràcter definitiu com a màxim
dintre dels tres mesos següents a la data de la seva acta de recepció del lliurament
complet per part de l’adjudicatari.
4. 2. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació.
4.3. L’Ajuntament haurà de presentar a la Diputació el formulari YG-0107 “Recepció de
treball” degudament emplenat com a màxim en el termini d’un mes comptat a partir de
la data de recepció per l’Ajuntament del lliurament definitiu. Transcorregut aquest
termini sense haver presentat el formulari esmentat, el treball s’entendrà recepcionat
tàcitament.
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5. Condicions de cofinançament de l’activitat
5.1. L’Ajuntament aportarà xxx euros, que es correspon al xx% assumit del cost de
l’actuació.
5.2. Prèviament a l’aprovació d’aquest conveni per la Diputació, l’Ajuntament ha
acreditat davant la Diputació, mitjançant certificat emès per l’Interventor/a, disponibilitat
pressupostària per finançar la seva part del cost de l’actuació.
5.3. La Diputació notificarà a l’Ajuntament l’adjudicació dels contractes en
desplegament d’aquest conveni per tal que l’ens procedeixi a transferir a la Diputació,
mitjançant ingrés en el seu compte general C/C/C xxx, en el termini d’un mes a
comptar des de la data de recepció de la notificació, l’import de xxx euros (xxx EUR),
IVA inclòs, que es correspon al percentatge de finançament assumit.
5.4. En el cas que el cost final de l’Estudi de mobilitat tingui alguna variació respecte
del seu pressupost inicial, el seu finançament s’ajustarà d’acord amb els percentatges
que figuren en el present conveni.
5.5. En el cas que l’ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al
percentatge de finançament assumit, es procedirà a compensar l’import no ingressat
amb altres ajuts que l’ens rebi en el marc del Pla de concertació.
6. Modificacions
6.1. En cas d’impossibilitat de complir amb els terminis d’execució i/o justificació
previstos, l’Ajuntament beneficiari haurà de comunicar-ho al centre gestor
6.2. En el supòsit que un cop concedit un ajut, l’Ajuntament manifesti que s’ha produït
un canvi en l’actuació objecte d’aquest conveni, podrà sol·licitar que es modifiqui per
tal que quedi recollida en el clausulat.
6.3. La modificació anterior tindrà caràcter excepcional i requerirà sol·licitud raonada i
degudament motivada per part de l’Alcalde/ssa de l’Ajuntament, presentada a la
Diputació com a molt tard un mes abans de la finalització del període d’execució.
6.4. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans
competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni,
formant part integrant del mateix.

7. Incompliment
7.1.L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
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7.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti,
requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en
aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta
sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
7.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

8. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
-

Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per avinença de les parts signatàries.
Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes
administratius, llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que
presideixen les relacions interadministratives i de cooperació.

9. Ampliació de la col·laboració
Ambdues parts es comprometen a realitzar els seus millors esforços per tal d’ampliar
en el futur la col·laboració que s’estableix mitjançant el present acord, tot celebrant en
el seu dia els convenis que considerin pertinents per tal de contribuir a assolir els seus
respectius objectius.

10. Marc normatiu
10.1.Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i el
Règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats, constitueixen la llei del
present conveni.
10.2.El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions
següents:
-

La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya
El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
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-

La Llei 8/2033, de 13 de juny, de la mobilitat i la seva normativa de
desenvolupament.
La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la
contractació de les administracions públiques.

-

11. Jurisdicció competent
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
12. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració
pública, la sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens adherit al Protocol
general. Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la
subscripció del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.

13. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor
material de les actuacions.

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.
xxx,

Barcelona,

PER L’AJUNTAMENT DE
xxx

PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA

L’Alcalde/essa president/a

El Vicepresident 3er. i President
delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat

xxx

Josep Llobet Navarro

El/La Secretari/a

El/La Secretari/a delegat/da
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