
G7013-000034/2019

CONVENI DE  COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL  COMARCAL DE L’ALT
PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS PEL SUPORT,
L’ASSISTÈNCIA I LA COOPERACIÓ EN LA CONTRACTACIÓ I L’EXECUCIÓ DE
L’OBRA  D’ADEQUACIÓ  PAISATGÍSTICA:  ROTONDA  INTERSECCIÓ  C-15  AMB
LA C15Z  SUBVENCIONABLE EN EL MARC DE LES MESES DE CONCERTACIÓ
DEL PLA "XARXA  DE GOVERNS  LOCALS 2016-2019"  DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA

REUNITS

D’una banda, el President, l’Il·lm. Sr. Xavier Lluch Llopart, el qual actua  en nom i
representació del CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, 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 les expressament facultades per la Junta de Govern, en sessió de 28
de febrer de 2019.

I, de l’altra, l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Pere Regull Riba, el qual actua en nom i representació
de l’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS (Alt  Penedès)  (en endavant
Ajuntament),  en ús de les facultats de representació concedides  per l’article 53 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.

I, el senyor Xavier Rodado Honorato, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
i  el  senyor  Eduard  Marcó  Alberti, secretari de l’Ajuntament de  la  Vilafranca  del
Penedès, per tal de donar fe de la signatura del  present conveni, en l’exercici  de la
funció prevista a l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, i en consonància a l’article 3 del Real Decret 128/2018, de 16 de març,
pel  qual  es  regula  el  règim  jurídic  dels  funcionaris  de  l’Administració  Local  amb
habilitació de caràcter nacional.
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Les parts es reconeixen  plena capacitat per subscriure el present conveni de
col·laboració i

MANIFESTEN

I. Que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va iniciar aquest programa l’any 2003,
arrel  de la redacció de la  Carta del Paisatge del Penedès realitzant  actuacions
d'integració paisatgística en el territori de l'Alt Penedès.

II. Que el Consell Comarcal,  d’acord amb els paràmetres de la  Carta del Paisatge
de l’Alt Penedès, l'objectiu és integrar les rotondes en el paisatge penedesenc, a
la vegada que els elements de jardineria siguin sostenibles amb un baix cost de
manteniment,  a  més  s'estudiarà  la  ubicació  d’algun  element  de  caràcter
marcadament vitivinícola i enoturístic de la comarca de l’Alt Penedès.

III. Que degut  al  desenvolupament  i  creixement  de les infraestructures viàries els
organismes competents en la xarxa viària interurbana sobretot en els grans eixos
de la C-15 i la N-340, han construït rotondes per a la regulació del tràfec rodat en
les cruïlles d’accés a aquestes grans infraestructures viàries.

IV. Que tot i que aquestes rotondes són en àmbit de la Generalitat de Catalunya (C-
15)  o  bé  del  Ministerio  de  Fomento  (N-340),  l’interior  d’aquestes  una  vegada
construïdes resten per adequar a nivell d’enjardinament.

V. La Junta de Govern de 19 de maig de 2016 va aprovar la sol·licitud a la Diputació
de Barcelona de les actuacions a incloure a les Meses de concertació del  Pla
"Xarxa  de  Governs  Locals  2016-2019",  entre  d’altres  pel  projecte  d’Integració
paisatgística a les rotondes interurbanes una quantitat  De 100.000,00 euros de
subvenció.

VI. Per Decret de Presidència de la Diputació de Barcelona,  número 7385/2016 de
data 21/07/2016, aprova la proposta de preacords assolits en el marc de les Meses
de  concertació  del  Pla  “Xarxa  de  Governs  Locals  2016-2019”,  pel  Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, següents: 

NOM ACTUACIÓ ÀMBIT 
CONCERTACIÓ

CLASSE DE 
RECURS

CENTRE GESTOR APORTACIÓ DIBA

Integració paisatgística 
a les rotondes 
interurbanes

Manteniment i 
reposició d’inversions
per al foment de la 
diversificació 
econòmica 

Ajut econòmic Servei 
d’Equipaments i 
Espai Públic

100.000,00

VII. Que el Ple del Consell Comarcal en sessió de 23 de febrer de 2017 va aprovar les
actuacions  a  incloure  en  el  programa  Adequació  paisatgística  de  les  rotondes
interurbanes  a  l’Alt  Penedès,  subvencionables  en  el  marc  de  les  Meses  de
concertació  del  Pla  "Xarxa  de  Governs  Locals  2016-2019"  de  la  Diputació  de
Barcelona, entre les quals:

MUNICIPI 
SOL·LITANT TITOL TIPUS ACTUACIÓ

Previsió
subvenció

ROTONDES

Vilafranca del 
Penedès

Rotonda intersecció C-15 amb C-15z enjardinament 14.000,00
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VIII. Que la Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió de 28
de  febrer de  2019, va  aprovar  el  conveni de  col·laboració entre el Consell
Comarcal  de  l’Alt P enedès i l’Ajuntament de  Vilafranca  del  Penedès  (exp.
G7013-000034/2019) pel suport, l’assistència i la cooperació en la contractació
i l’execució de l’actuació  Adequació paisatgística: rotonda intersecció de la C-15
amb la C15z,  subvencionable  en el  marc de les meses de concertació del  pla
"Xarxa de governs locals 2016-2019" de la Diputació de Barcelona, i es va aprovar
modificar-lo en Junta de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en sessió
de 30 de maig de 2019 

IX. Que la titular de la rotonda d’intersecció de la C15 amb la C15z és la Generalitat de
Catalunya per la qual cosa, per a l’execució de qualsevol obra en la rotonda caldrà
disposar de la preceptiva autorització del Serveis Territorial  de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya.

X. Que l’Ajuntament de Vilafranca ha donat el vist i plau a la col·locació d’un grup
escultòric commemoratiu al Club Rotary Internacional de Vilafranca, el qual compta
amb la corresponent autorització d’instal·lació del Serveis Territorials de Carreteres
de la Generalitat de Catalunya.

XI. Que el CCAP i l’Ajuntament, dins el marc de la col·laboració entre administracions
públiques, es prestaran mútuament la cooperació i l’assistència necessàries per a
l’execució de les actuacions de les quals ha estat beneficiari el CCAP.

I en mèrits de tot el que s’ha exposat, les parts convenen en els següents:

PACTES

PRIMER- És objecte d’aquest conveni establir les condicions de col·laboració entre el
Consell Comarcal de l’Alt Penedès (CCAP) i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès,
per a prestar, per part d’aquest Consell Comarcal,  el suport,  l’assistència i   la
cooperació a   la   contractació i   execució de   l’obra   inclosa  en el projecte
Adequació paisatgística de les rotondes interurbanes a l’Alt Penedès, susceptible de
cofinançament pel Pla Xarxa de Governs Locals (XGL) 2012-2015 de la Diputació
de Barcelona, següent:

Adequació paisatgística: Rotonda intersecció C-15 amb C-15z

SEGON- El Consell Comarcal de l’Alt Penedès, com a ens local destinatari de la
subvenció prestarà  el  suport  per  a  la  tramitació administrativa de la contractació,
l’execució i la direcció de l’obra, de conformitat amb la normativa  aplicable  al Pla
Xarxa de Governs Locals (XGL) 2016-2019 de la Diputació de Barcelona.

TERCER-  El  Consell Comarcal  de l’Alt Penedès redactarà  la  documentació tècnica
suficient  per  a  l’adjudicació i  l’execució  de  les  obres objecte de l’actuació, que es
trametrà a cadascun dels ajuntaments on s’executin  les obres amb la finalitat que
aquests,  dins d’un termini prudencial, procedeixin a  plantejar les esmenes que
considerin necessàries a l’efecte de donar la seva conformitat, perquè el CCAP pugui
acordar-ne la seva aprovació.
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QUART- El  CCAP,  una  vegada  disposi  de  la  documentació  tècnica  aprovada
definitivament,  acrediti  la disponibilitat  dels  terrenys per a l’execució de les obres i
l’obtenció de l’autorització dels Serveis Territorials de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya, iniciarà l’expedient de contractació i l’execució de les obres.

CINQUÈ- L’Ajuntament, mitjançant la signatura d’aquest conveni, i en el marc del
principi de col·laboració entre les administracions  públiques, posarà a  disposició del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès els mitjans necessaris  per a  l’execució de
l’actuació.

Per  altra  banda  serà  necessari  donar conformitat al projecte/memòria  redactat pel
CCAP,  i  abans  de l’inici  de  la  licitació  l’ajuntament  acreditarà  la  disponibilitat  dels
terrenys necessaris per l’execució de les mateixes i palesarà formalment el seu acord
amb el projecte/memòria esmentat.

SISÈ- S’estableixen les aportacions econòmiques  per al finançament  de l’actuació
següents: 

COST AJUNTAMENT

FINANÇAMENT TOTAL DE L'OBRA Projecte

Pressupost previst 14.000,00

CCAP (Xarxa Governs Locals DIBA 2016-2019) 14.000,00
Aportació 
Ajuntaments   

Part obra 0,00

Redacció projecte (*) 352,94

Expt.de contractació 0,00

 Direcció d'obra (*) 352,94

TOTAL 705,89

(*) D’acord amb OF núm. 3 (IVA inclòs)

Aquests imports inicials podran variar en funció de l’import que s’estableixi en
el document tècnic final i/o en l’import de l’adjudicació, així  com del cost final
de l’obra. Les futures variacions econòmiques, si escauen,  seran concretades
mitjançant un annex al present conveni.

L’Ajuntament,  amb la signatura d’aquest conveni, declara i confirma que té
consignada l’aplicació pressupostària preceptiva per a fer front a la despesa que
aquest en genera, condició  necessària  per a que l’efectivitat jurídica de les normes
que hi conté sigui certa i completa.

L’Ajuntament farà les aportacions econòmiques corresponents, estipulades en  el
Conveni, d’acord amb el pla de finançament següent:
 El 100% de la part a aportar per a la redacció del projecte una vegada aprovat

definitivament.
 El 100% de la part a aportar  de direcció de l’obra una vegada signat el certificat

final de l’obra.
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SETÈ- El Consell Comarcal  de l’Alt Penedès i l’Ajuntament col·laboraran en tot  allò
que sigui necessari per a aconseguir la correcta execució de l’obra.

VUITÈ- Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura fins que finalitzi el termini
de garantia de l’obra.

NOVÈ- Una vegada finalitzada l’obra, el manteniment i conservació posterior a la
mateixa, no previst en el Projecte executiu, anirà a càrrec de l’Ajuntament  o
d’aquelles  persones que siguin titulars dels terrenys inclosos  dins de l’àmbit
d’actuació.

DESÈ- Són causes de resolució del present conveni: 
 Mutu acord de les parts.
 Incompliment  d’alguna  de  les  obligacions  establertes  en  las  clàusules del

conveni.
 Per  impossibilitat  d'aconseguir  l'objecte  o  les  finalitats  previstes  en el

conveni.
 Altres causes establertes en la legislació vigent.  La finalització del termini de

vigència.

ONZÈ- Protecció de dades
Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica de
Protecció de dades personals i garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) 3/2018 i el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, i en aquest sentit, es podran tractar
les dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del present
conveni en els termes que en ell s’estableixen i d'acord amb les instruccions facilitades
pels responsables del seu seguiment. També es comprometen a no aplicar ni utilitzar
les esmentades dades personals per a una finalitat diferent que no sigui la prestació
del  servei  objecte  del  conveni  i  a  establir  les  mesures de seguretat  de naturalesa
tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals i
evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat.

DOTZÈ- Jurisdicció competent:
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni
seran resoltes per acord de les parts i a falta d’aquest  es podran sotmetre a la
jurisdicció contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat, les parts signen el present document  electrònic a un sol
efecte.
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