ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE VILAFANT
PER A LA GESTIÓ I EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS de “CONSERVACIÓ, FOMENT I
DESENVOLUPAMENT DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL DE L’ALT EMPORDÀ”,
COFINANÇAT AMB FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (PROGRAMA
OPERATIU FEDER 2014-2020, EIX 6)
Figueres, 26 de març de 2018
REUNITS
D’una banda, el President, I’Il.lm. Sr. Ferran Roquer i Padrosa, el qual actua en nom i
representació del CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ (en endavant, el CONSELL
COMARCAL) en ús de les facultats de representació concedides per l’artcle 13 del Decret
Legislatu 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 15/07/2015.
D’altra banda, l’alcaldessa, l’Il·lma. Sra. Consol Cantenys Arbolí, la qual actua en nom i
representació de L’AJUNTAMENT DE VILAFANT (en endavant, l’AJUNTAMENT) en ús de
les facultats de representació conferides per l’artcle 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i de l’artcle 53.1 del Decret Legislatu 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 Sr. Francisco Muñoz Cameo, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i el Sr.
Josep Mª Cortada Puig, secretari de l’Ajuntament de Vilafant per tal de donar fe de la
signatura del present conveni, en l’exercici de la funció prevista a l’artcle 92 bis de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Ambdós es reconeixen plena capacitat per subscriure el present document i

EXPOSEN

I.- En data 14/03/2016 es va publicar al DOGC (núm. 7078) l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de
març, per la qual s'aprovaven les bases reguladores (en endavant, les BASES) per
seleccionar operacions de les enttats locals (diputacions, consells comarcals i
ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya)
susceptbles de cofnançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i
6, i s'obria la convocatòria per a la presentació de sol·licituds.
II.- Que, el CONSELL COMARCAL, atesa la seva voluntat de partcipar en dita convocatòria,
va procedir a presentar la corresponent sol·licitud, en la seva condició d’ens benefciari,
per via telemàtca a través de l’aplicació informàtca creada a l’efecte (SIFECAT1420),
d’acord amb la Resolució 01/2015, de 16 de gener, de la Direcció General de Polítca i

Promoció Econòmica del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, així com a la presentació de la documentació complementària preceptva, de
conformitat amb les bases reguladores, havent estat notfcada en data 23 d'octubre de
2017 Resolució del Departament de Governació, Obres Públiques i Habitatge
GAH/2372/2017, de 10 d'octubre de 2017, de segona modifcació de la Resolució
GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les enttats
locals susceptbles de cofnançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6, per la qual s’acorda l’atorgament de la condició de benefciari de la
subvenció al Consell Comarcal de l’Alt Empordà per l’Operació “Conservació, foment i
desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l'Alt Empordà”.
III.- Que, per la seva part, l’AJUNTAMENT va mostrar la seva voluntat de partcipar en la
convocatòria FEDER per tal d’incloure les seves actuacions (segons consten relacionades a
l’ANNEX I del present Conveni), havent-ho acordat la Junta de Govern Local, en sessió de
data 11 de maig de 2016, així com l’aprovació de l’ “avantprojecte bàsic i d'execució de la
rehabilitació del mas de palol Sabaldòria com a centre d'interpretació natural (2 a Fase)” i
l’atorgament de la corresponent autorització al CONSELL COMARCAL per tal que pugui
actuar sobre els terrenys i immobles a efectes de l’execució de les actuacions contngudes
en l’esmentat projecte.
IV.- Que, essent voluntat d’ambdues parts sotasignats portar a terme l’execució del
Projecte cofnançat, i la seva gestó de forma efectva i compromesa, van acordar
l’atorgament d’un Conveni de Col·laboració per tal de regular tots aquells aspectes
rellevants per a la seva bona consecució, tant de l’execució de les actuacions com de
l’obtenció del cofnançament, havent estat signat dit Conveni en data 26 de maig de 2016
entre el CONSELL COMARCAL i l’Ajuntament de Vilafant.
V.- Que, estmant les parts, en atenció als darrers canvis normatus produïts i en atenció
a la darrera notfcació al CONSELL COMARCAL de la Resolució de concessió de la condició
de benefciari de la subvenció, la necessitat de procedir a la regulació d’alguns aspectes
rellevants per a la bona execució de l’Operació, a través de la present addenda al Conveni
inicial de Col·laboració, i, reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària per
atorgar el present document, ambdues parts convenen els següents

PACTES
PRIMER.- Vigència del Conveni
S’acorda la modifcació de la clàusula sisena del Conveni, “Vigència”, la qual quedarà
redactada, de la següent manera:
El present Conveni entrarà en vigor a partr de la data de la signatura del present
document i serà vigent fns al moment de fnalització del període elegible, és a dir,
(d’acord amb el contngut de les Bases de la convocatòria segons s’exposa a contnuació)
fins al 311 de desemrre de 2020, o r,, en cas de sol·liciaar-se prrrrroga, fins el 311 de
desemrre de 20231, exercitable, si s’escau, d’acord amb allò previngut en l’artcle 49 h) de
la Llei 40/2015, d’1 d’Octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
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Per altra banda, les parts s’obliguen, mitjançant la signatura dels presents acords, a
surscriure un nou conveni prer aal de regular els aermes de la seva col·laroració durana
els preríodes prosaeriors, és a dir, durant el període de justfcació i fns a la fnalització i
operatvitat de les operacions objecte de cofnançament.
Igualment, s’obliguen ambdues parts de forma expressa a establir i mantenir vigents els
termes de dita col·laboració durant el període de 5 anys establerts normatvament des del
pagament fnal de la subvenció i durant els quals no es pot realitzar sobre els béns
subvencionats cap canvi substancial que afect la naturalesa, els objectus o les condicions
d'execució de l'operació, segons s’estableix, com a obligacions d’ambdues parts, en el
present Conveni.
D’acord, doncs, amb l’artcle 5 de les BASES, “les operacions han d'estar executades i
pagades el 31 de desembre de 2020”. Tanmateix, afegeix: “Es podran sol·licitar
pròrrogues, de manera justicada, sempre abans del 30 de novembre de 2020, i només
per les enttats locals que hagin executat i pagat un mínim del 70% de l'operació, com a
màxim per la meitat del termini inicial, que s'hauran d'aprovar mitjançant resolució de
l'òrgan competent. En tot cas, el termini màxim per executar i pagar les operacions,
incloses les pròrrogues, és el 31 de desembre de 2023.”
El Conveni regirà també per a regular les relacions entre els dos ens (vinculades al seu
objecte), amb posterioritat a la data indicada, si s’escau, i durant tot el termini necessari
per a la justificació de l’aplicació de la subvenció.
Així, segons l’artcle 22 (“Justfcació”) de les BASES de la convocatòria:
“22.1 Les enttats beneiciàries han de justicar l'aplicació de la subvenció d'acord amb el
que estableixen els artcles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i la normatva aplicable a l'execució del FEDER de Catalunya 2014-2020, en
els termes establerts en el Programa operatu.....)”.
22.2 L'enttat beneiciària certicarà semestralment les despeses a través de la
plataforma SIFECAT1420 .htp://www.eacat.cat). La justicació de despeses es realitzarà
amb total llibertat dins el període establert, de forma telemàtca a través d'aquesta
aplicació, i, a mesura que s'executn les operacions, l'enttat beneiciària informarà dels
indicadors requerits. També facilitarà les informacions i les comprovacions relatves a
l'operació objecte de la subvenció que li requereixi l'òrgan competent.
La impossibilitat tècnica o d'altra índole de tramesa telemàtca de la documentació
justicatva no eximeix, en cap cas, l'enttat beneiciària de l'obligació de trametre-la dins
del termini establert en la convocatòria. ....).
22.3 D'acord amb l'artcle 70.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, un cop
transcorregut el termini màxim establert per a la justificació (31 de gener de 2021 i, en
cas de pròrroga, 31 de gener de 2024, sens perjudici de la seva ampliació), sense que
s'hagi presentat davant l'òrgan administratu competent, es requerirà l'enttat
beneiciària perquè, en el termini improrrogable de quinze dies hàbils, la present. La falta
de presentació de la justicació en el termini establert en aquesta base comporta
l'exigència del reintegrament i d'altres responsabilitats establertes en la Llei general de
3

subvencions. La presentació de la justicació en el termini addicional que estableix aquest
apartat no eximeix l'enttat beneiciària de les sancions que corresponguin d'acord amb la
Llei general de subvencions i el Text refós de la Llei de inances públiques de Catalunya.”
Igualment, el Conveni, regirà també per a regular les relacions entre els dos ens
vinculades al seu objecte, si s’escau, fns a la l’acreditació del total compliment de les
obligacions establertes en els següents pactes.

SEGON.- Orligacions que assumeix el CONSELL COMARCAL de l’Ala Emprordà
Per tal de defnir amb major amplitud el contngut de les obligacions, per part de l’ens
benefciari de la subvenció, la Clàusula Tercera del Conveni, quedarà redactada de la
següent manera:
A) Orligacions generals
D’acord amb allò previst a l’artcle 23 de les BASES de la convocatòria (“Obligacions de les
enttats benefciàries”), correspon al CONSELL COMARCAL:
1) Obligacions de control, seguiment i compliment (artcle 23.1 de les BASES):
a) Dur a terme les actuacions previstes en les operacions que hagin estat objecte de
cofnançament. El CONSELL COMARCAL, en la seva condició d’ens executor, haurà
d’assumir, en concret, les següents tasques, que, amb caràcter enunciatu i no limitatu,
es relacionen:


Coordinació de tota l’operació (des del tràmit de sol·licitud fns al tancament i justfcació de l’Operació).



Preparació de l’expedient de licitació de les actuacions, incloent la redacció i aprovació dels plecs de clàusules, i tota la documentació preceptva.



Adjudicació dels contractes, amb les corresponents meses de contractació, publicacions i demés deures legals derivats del procediment de contractació pública.



Inclusió de les actuacions de l’operació en el pressupost de l’enttat i pagament de
les actuacions en els termes establerts en el present Conveni.



Justfcació de les actuacionsv presentació, si s’escau, de recursos i/o al·legacions
i/o altres escrits de resposta a requeriments i de tràmit, així com la generació de
tota la documentació inherent al procediment de concessió de la subvenció FEDER.

b) No patr, abans de transcórrer cinc (5) anys des de la fnalització, cap modifcació de la
qual derivi un canvi en la naturalesa de la propietat, ni un canvi substancial que afect la
naturalesa, els objectus o les condicions d'execució de l'operació, d'acord amb el que
estableix l'artcle 71 del Reglament (UE) 1303/2013. En cas d'ajuts a inversions en què
l'operació subvencionada consisteix en l'adquisició de béns inventariables susceptbles de
4

ser inscrits en el Registre de la Propietat, l'enttat benefciària ha de fer constar en
l'escriptura que el bé de què es tract queda afectat a la subvenció per un període de cinc
anys, així com l'import de la subvenció.
c) Establir un sistema de comptabilitat separada o una codifcació comptable adequada de
totes les transaccions relacionades amb l'operació subvencionada, d'acord amb el que
estableix l'artcle 125.4.b) del Reglament (UE) 1303/2013. El sistema emprat ha de
permetre distngir de manera clara i inequívoca quina despesa concreta és objecte de
fnançament FEDER i quines altres fonts de fnançament aliè l'afecten. En cas
d'incompliment d'aquesta obligació, l'òrgan competent per resoldre la convocatòria
podrà revocar la subvenció assignada.
d) Conservar els documents justfcatus relacionats amb les despeses declarades i les
auditories corresponents per mantenir una pista d'auditoria adequada, els quals han
d'estar a disposició de les persones i els organismes competents en la matèria (personal
autoritzat per l'autoritat de gestó, de certfcació o d'auditoria, organisme intermedi,
funcionaris autoritzats de la Comissió i del Tribunal de Comptes Europeu) per ser
inspeccionats, si així ho sol·liciten durant dos anys a partr del 31 de desembre següent a
la presentació dels comptes en els quals estguin incloses les despeses defnitves de
l'operació conclosa, segons el que indiqui l'organisme intermedi al benefciari en el
moment de l'inici del període esmentat, d'acord amb el que estableix l'artcle 140.1 del
Reglament (UE) 1303/2013. Alhora, cal conservar els originals dels documents o les còpies
certfcades conforme als originals en els suports generalment acceptats.
e) Posar la documentació a disposició del control de la Generalitat de Catalunya, com a
organisme intermedi, o d'altres òrgans competents estatals o comunitaris, que
comprovaran que s'ha realitzat l'objecte de l'operació cofnançada, que s'ha efectuat
realment la despesa declarada i que compleix amb la legislació aplicable, les condicions
del Programa operatu i les condicions per al suport a l'operació, en compliment de
l'artcle 125.4 del Reglament (UE) 1303/2013.
f) Observar les normes relatves a les polítques comunitàries, actuar de conformitat amb
el Tractat de funcionament de la Unió Europea, en coherència amb els artcles 7 i 8 del
Reglament (UE) 1303/2013.
g) Complir, en matèria de contractació pública, el que disposa la normatva de l'Estat i de
la Unió Europea.
h) Complir el marc legal comunitari, amb la normatva específca, el Reglament (UE)
1303/2013 i el Reglament (UE) 1301/2013, amb les instruccions, orientacions, circulars
específques i altres, així com amb el Manual de procediments de la Generalitat de
Catalunya del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la gestó de fons FEDER que dictn
les autoritats designades en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.
i) Complir totes les altres obligacions que estableixen les BASES i de subvencionabilitat de
la despesa, i tot allò que disposa la normatva nacional, estatal i comunitària, així com la
normatva europea aplicable. Les enttats benefciàries han de signar la declaració
responsable d'acord amb l'artcle 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
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j) Tenir la capacitat administratva, fnancera i operatva per complir totes les obligacions
que assumeixen.
k) Complir les obligacions que regulen els artcles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de
fnances públiques de Catalunya.
2) Obligacions d'informació i publicitat dels ajuts concedits (artcle 23.2 de les BASES):
Les enttats benefciàries es comprometen a complir les obligacions en matèria
d'informació i comunicació regulades en l'artcle 115.2 del Reglament (UE) 1303/2013 i en
l'annex XII, apartat 2.2, que regula les responsabilitats de les enttats benefciàries en
relació amb les mesures d'informació i comunicació destnades al públic. En concret, les
enttats benefciàries tenen l'obligació d'incorporar l'emblema de la Unió Europea i la
referència al FEDER en totes les actuacions de difusió i publicitat de l'actuació objecte de
subvenció.
Aquesta obligació entrarà en vigor en el moment en què es comuniqui formalment a les
enttats benefciàries l'aprovació del cofnançament.
Aquestes mesures s'aplicaran sobre qualsevol comunicació, producte o element de
difusió que es generi (cartells, plaques, tríptcs, guies, material tècnic o didàctc, etc.). Els
models, formats i logotps estan a disposició de les enttats benefciàries en el web
municat.gencat.cat.
Així mateix, cal donar compliment al que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

TERCER.- Alares orligacions de l’AJUNTAMENT
1er. En virtut dels acords adoptats, són també obligacions generals de l’AJUNTAMENT, a
part de les contngudes en la Clàusula Quarta del Conveni, les següents:
a) Executar l’Operació conjuntament amb el CONSELL COMARCAL i els altres ens partcipants mitjançant la realització de l’actvitat o adopció del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Assumir la part de fnançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni.
c) Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar el correcte desenvolupament de l’Operació.
d) Col·laborar i partcipar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en
relació amb la realització de l’Operació.
e) Rescabalar al CONSELL COMARCAL de totes les quanttats de les quals aquest hagi de
fer front com a conseqüència de canvis no comunicats per l’AJUNTAMENT.
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f) Informar de totes les incidències relatves a les actuacions subvencionades.
g) Comunicar al CONSELL COMARCAL la petció i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat a la sol·licitud i s'hagi obtngut amb posterioritat a l’atorgament de la subvenció FEDER.
h) Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les accions o que sigui necessària per a la justfcació de la subvenció.
i) Conservar els documents de qualsevol mena justfcatus de l’aplicació dels fons rebuts
per un període no inferior als sis (6) anys, comptadors des de la fnalització del termini
de presentació de les justfcacions.
j) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control fnancer que realitzi la DGAL
(per si mateixa o a través d’auditories externes), i a aportar tota la informació que els
sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació amb la subvenció
concedida.
k) Col·laborar i facilitar la documentació requerida i que li correspongui en virtut de les
obligacions que l’AJUNTAMENT assumeix en aquest conveni durant l’exercici de les
funcions de control i verifcació del CONSELL COMARCAL o de qualsevol altre que correspongui.
l) Adequar la seva actvitat als principis ètcs i a les regles de conducta que permetn assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectvitat i de transparència i, en
partcular:
a. Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació establerta per la Llei 19/2014, de
29 desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i
qualssevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normatva vigent.
b. Comunicar al CONSELL COMARCAL les possibles situacions de conficte d’interessos o d’altres anàlogues de les que tngui coneixement que afectn directament o indirecta a la subvenció atorgada i puguin posar en risc l’interès públic.
c. Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
pràctca corrupta que afect o pugui afectar la relació subvencional en els ter mes previstos en el Codi Penal.
m) Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la normatva de protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justfcació.
n) Mantenir la traçabilitat de la documentació tècnica i econòmica que correspongui a
l’AJUNTAMENT, en virtut de les obligacions assumides en aquest conveni, que permet
verifcar, d’una banda, la correcta realització de les actvitats objecte de la subvenció, i
d’altra, l’adequació entre els registres comptables i els documents acreditatus de les
despeses derivades de la realització d’aquestes actvitats.
o) Obligació específca d’execució: En tant que l’Operació objecte del present Conveni,

s’incardina en un Projecte global, integrat per un conjunt de diferents actuacions i
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subvencionat pel FEDER 2014 – 2020, amb la consegüent afectació de qualsevol incidència a la totalitat del projecte, l’AJUNTAMENT s’obliga expressament a procedir a
l’execució, sense excepció, de totes i cadascuna de les actuacions previstes en l’ANNEX I d’aquest Conveni, i en els termes en el mateix defnit i d’acord amb les formes i
procediments defnits en les Bases de la convocatòria. Qualsevol incompliment
d’aquesta obligació comportarà l’assumpció per part de l’AJUNTAMENT de totes les
conseqüències legals i responsabilitats inherents a l’obligació adquirida, en front, tant
del CONSELL COMARCAL, com de qualsevol dels ens que integren el Projecte.
2on. Les parts acorden modifcar la clàusula Quarta “Obligacions que assumeix
l’Ajuntament”, deixant sense efecte exclusivament els tres punts contnguts en el
paràgraf que s’inicia amb la frase “L’Ajuntament, com a màxim el 15 de gener de l’any
que desenvolupi les actuacions, haurà de complir els requisits següents:”, els quals
queden substtuïts per los condicions establertes en el Pacte Quart següent “Obligacions
de les parts derivades del règim econòmic”.

QUART.- Orligacions de les praras derivades del règim econrmic
En virtut dels acords contngut en el present Conveni, correspondrà a cadascuna de les
parts, segons s’exposa, el compliment de les següents obligacions:
1r.- Doaació prressuprosaària
Serà obligació de l’AJUNTAMENT la dotació de la partda pressupostària corresponent a
cadascuna de les actuacions contngudes en el Projecte i per a l’anualitat prevista en el
mateix.
2on.- Assumprció del pragamena de despreses inherenas a l’execució del Projecae
L’AJUNTAMENT s’obliga al pagament al CONSELL COMARCAL de totes aquelles despeses
vinculades a cadascuna de les actuacions, en la forma i amb les condicions que a
contnuació s’exposen.
Les despeses, a aquests efectes, es classifquen en 2 grups, a saber:
1) Despeses per actuacions imputables a un únic municipi : Aquelles despeses atribuïbles

íntegrament a un únic Ajuntament, relatves a les actuacions que portaran a terme, i
dins de cada actuació, atribuïbles a cadascun dels contractes administratus que s’hi
comprenen.
2) Despeses de contractes i actuacions imputables a diversos municipis : Aquelles despe-

ses derivades de contractes de caràcter general que benefcien a més d’un Ajuntament. En aquest cas, cal establir un criteri de repartment de la despesa entre aquells
municipis afectats, segons s’exposarà, basat en el principi de proporcionalitat o afectació.
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Igualment, per al primer grup de despeses, especialment (despeses per actuació) i per tal
de determinar la forma i condicions dels pagaments, caldrà delimitar cadascuna de les
fases de la contractació, és a dir:
- Fase anterior a la licitació
- Fase d’adjudicació del contracte
- Fase d’execució
- Fase posterior a l’execució i recepció de l’obra - liquidació
En funció doncs, dels paràmetres indicats, les despeses assumides per l’AJUNTAMENT i
les obligacions de pagament són les següents:
1) Despreses prer acauació:

1.a) Fase prèvia a la licitació
L’AJUNTAMENT s’obliga a efectuar el pagament al CONSELL COMARCAL de l’improra
correspronena al aoaal prreu de liciaació m,s el seu IVA al tiprus vigena, amr anaerioriaaa a
l’aprrovació de la liciaació prer prara de l’rrgan correspronena del CONSELL COMARCAL, i a
requeriment seu, respecte d’aquelles actuacions el cost de les quals és atribuïble
íntegrament al municipi. Per tant, l’obligació implica el pagament del preu total de
licitació (IVA inclòs), independentment de l’import corresponent al pressupost inicial
previst en la memòria de sol·licitud (el qual, això sí, determinarà el càlcul inicial de
l’import de la subvenció que correspongui a cadascuna de les actuacions).
Aquest pagament, s’entendrà, dins l’àmbit de cada actuació, per a cadascun dels
contractes objecte de procediment de contractació, i en la seva fase, com s’expressava,
prèvia a l’aprovació de la licitació.
1.b) Fase d’adjudicació del contracte
En cas que el preu d’adjudicació (per a cadascun dels contractes) result inferior al preu de
licitació (per raó de les baixes proposades pels licitadors), no es procedirà al retorn de la
diferència entre els imports pagats inicialment per l’AJUNTAMENT (preu de licitació + IVA)
i l’import corresponent al preu d’adjudicació, fns a la fase posterior a l’acta de recepció,
un cop determinat el cost fnal executat i determinat el càlcul de la liquidació. Per tant, es
retornarà la diferència entre el preu de licitació i el preu fnalment executat.
1.c) Fase d’execució del contracte
Durant la fase d’execució del contracte correspon al CONSELL COMARCAL el pagament a
l’adjudicatari, en els termes i condicions establertes en els Plecs i en el propi contracte
signat, dels imports resultants de cadascuna de les certfcacions, amb el seu IVA
corresponent, amb càrrec al total import abonat inicialment per l’AJUNTAMENT en la fase
prèvia a la licitació, segons s’ha exposat en els punts anteriors.
En cap supòsit s’acceptarà un excés d’execució superior al percentatge que s’estableixi
legalment, d’acord en cada moments amb la normatva vigent que result d’aplicació,
percentatge sobre l’import d’adjudicació que, en qualsevol cas, només podrà ser justicat
per raó d’un excés d’amidaments i no per l’existència de preus contradictoris, o bé per raó
de modiicacions contractuals previstes o adaptades a la legalitat vigent.
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En qualsevol cas, s’estarà al resultat de la liquidació (fase posterior a la recepció de
l’obra).
En cas que, en qualsevol moment d’aquesta fase, es produís un excés d’execució que
comport un increment per sobre del preu d’adjudicació, l’AJUNTAMENT s’obliga a abonar
dit increment en el moment en què li sigui requerit pel CONSELL COMARCAL.
1.d) Fase posterior a l’execució i recepció de l’obra - liquidació
Un cop recepcionada l’actuació i efectuat el càlcul de la liquidació, el possible excedent o
diferència positva restant entre l’import pagat inicialment (PL) i el preu resultant de dita
liquidació serà retornada a l’AJUNTAMENT en aquesta fase.
2) Despreses de conaracaes i acauacions impruaarles a diversos municipris

En quant a aquelles despeses imputables a diversos municipis, el cost de les quals s’hagi
de repercutr en funció d’un criteri de proporcionalitat o afectació, l’AJUNTAMENT
s’obliga a efectuar el pagament de la part corresponent també amb anterioritat a
l’aprovació de la licitació i a requeriment per part del CONSELL COMARCAL.
31er.- Redacció del Projecae i Direcció faculaativa. Impruaació de despreses
En tant que en les acauacions d’orra no esaà prrevisaa la redacció del prrojecae i/o la
direcció de l’orra dins de l’Opreració, estarà obligat l’AJUNTAMENT a lliurar al CONSELL
COMARCAL el Projecte executu redactat i a assumir íntegrament el cost de la seva
redacció (ja sigui per mitjans propis o externs), en tant que el seu cost no tndrà, als
efectes de la subvenció de l’Operació, el caràcter de subvencionable.
Aquest projecte executu serà informat pels serveis tècnics del CONSELL COMARCAL, que
comprovaran que s’adiu als requeriments tècnics i jurídics establerts per les Bases de la
convocatòria, així com amb la resta de requeriments establerts per la normatva vigent de
cada tpus d’actuació.
Així mateix, en el cas que per raó de l’import del projecte requereixi d’informe de
supervisió segons la legislació vigent en cada moment, també serà necessària l’aportació
– per part de l’Ajuntament – de l’esmentat informe emès per la Diputació de Girona o
organisme competent.
També estarà obligat l’AJUNTAMENT a proposar un equip (amb la capacitat tècnica
sufcient i adequada) per a la Direcció de les obres (amb tots els treballs que això pugui
incloure: redacció del pla de seguretat i salut, direcció facultatva, direcció executva i
direcció dels treballs de seguretat i salut, o els serveis tècnics especialitzats, si s’escau,
com per exemple, el servei d’arqueologia o altres).
L’equip proposat per l’AJUNTAMENT també serà informat pels serveis tècnics del
CONSELL COMARCAL, per tal de validar la proposta de direcció d’obres formulada per
l’AJUNTAMENT.
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Per la seva banda, el CONSELL COMARCAL haurà de procedir a l’aprovació del Projecte
executu (amb independència que aquest hagi estat assumit per part de l’AJUNTAMENT).
En cas que es produeixin al·legacions al projecte, aquestes hauran de ser informades per
l’equip tècnic redactor del projecte.
Igualment, el CONSELL COMARCAL procedirà a licitar l’actuació en base al projecte
defnitvament aprovat (lliurat per l’AJUNTAMENT) i, simultàniament a l’adjudicació de
l’actuació, procedirà al nomenament de l’equip director de l’obra (proposat prèviament
per l’AJUNTAMENT, tal com s’ha indicat). També simultàniament, el Consell Comarcal
designarà un/a responsable del contracte pertanyent al Consell Comarcal, la funció
principal del/la qual serà la de supervisar el compliment de totes les obligacions
contractuals, coordinar els diferents agents implicats, i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries per a la correcta execució del contracte.
Els treballs realitzats per aquest equip es reportaran al CONSELL COMARCAL, si bé el seu
cost serà assumit en la seva integritat per part de l’AJUNTAMENT, així com qualsevol
obligació derivada de l’esmentada relació contractual entre l’AJUNTAMENT i la direcció
d’obra (obligacions econòmiques, fscals, seguretat social...etc.).
L’equip tècnic, en qualsevol cas, haurà d’actuar d’acord amb les directrius, recomanacions
i manual de bones pràctques que, a efectes de la subvenció de l’Operació per part del
FEDER 14-20 s’imparteixin per part del CONSELL COMARCAL.
En qualsevol cas, la Direcció facultatva haurà de portar a terme la seva actuació d’acord
amb les directrius i instruccions impartdes per part del CONSELL COMARCAL, a qui, en tot
cas, caldrà justfcar el compliment dels requisits tècnics inherents a l’execució en
qualsevol de les seves fases, i contnguts en les Bases de la convocatòria i a qui, en tot cas,
caldrà informar o comunicar, a resposta de les consultes, aclariments o requeriments que
per part del CONSELL COMARCAL s’estmin oportuns plantejar.
4ra.- Corramena / pragamena de la survenció
Un cop es produeixi el cobrament per part del CONSELL COMARCAL dels imports de la
subvenció del FEDER 2014-2020 relatus a cada contracte i fnestra de justfcació
procedirà a pagar l’import corresponent a l’AJUNTAMENT.
Aquest import equival al 50% de l’import fnal subvencionable (IVA exclòs), en funció del
pressupost inicial que consta a la sol·licitud, menys els imports resultants de possibles
penalitzacions o de la determinació de conceptes no subvencionables.
En cas de resultar excedents derivats de la certfcació d’imports superiors a l’import
previst a la Memòria de sol·licitud, no seran abonats a l’Ajuntament (-en cas que
fnalment hagin estat total o parcialment subvencionats-), ins al moment del tancament
total del Projecte o quan s’hagin aprovat expedients de modiicació de dit Projecte, i un
cop determinat si la subvenció total cobreix dits possibles excedents per a tots els
contractes i municipis on s’hagin pogut produir.
En cas que no sigui així (- és a dir, si la subvenció de FEDER no cobreix els esmentats
excedents-), s’aplicarà en el repartment de la subvenció un criteri de proporcionalitat en
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relació al percentatge que suposa l’excedent respecte de cada actuació (-computant
només aquelles que han tngut algun excés-), percentatge que s’aplicarà sobre l’excedent
total acumulat per tal de calcular la quanttat d’excedent (=subvenció) que correspon a
cada municipi.

CINQUÈ. Fases del prrocedimena
La relació sistemàtca de les diferents fases del procediment, d’acord amb els termes
expressats en el present Conveni, serien les següents .*AJ= AJUNTAMENT; CC= CONSELL
COMARCAL):
A) (AJ): Lliurament del projecte executu al CC i proposta per al nomenament de

l’equip director de l’obra (en tots els treballs que comprèn aquesta tasca). Aportació, si s’escau, de l’informe de supervisió del projecte.
B) (CC) Informe per part del CC del projecte i aprovació del mateix per l’òrgan competent. Resolució d’al·legacions i aprovació defnitva.
C) (CC): Inici de l’expedient de licitació per part del CC. Durant aquest procés l’AJUNTAMENT haurà de validar (i/o proposar esmenes, si s’escau) el Plec de Clàusules
Administratves Partculars (PCAP) i si s’escau el Plec de Condicions Tècniques.
D) (AJ): Previ a l’acord de licitació, pagament per part de l’AJUNTAMENT al CC de
l’import total de l’actuació, IVA inclòs.
E) (CC): Licitació de l’actuació, procediment d’adjudicació i adjudicació. Nomenament
de l’equip director de l’obra.
F) (CC). Execució de l’obra, fns a la seva recepció. L’equip director de l’obra trametrà
la documentació corresponent al CC, però en pot fer una còpia a l’AJ.
G) (CC). En cas que hi hagi hagut baixes en l’adjudicació, una vegada tancada l’obra es
retornarà la diferència entre l’import abonat per l’AJ inicialment, i l’import fnalment executat, d’acord amb els termes del present Conveni.
H) (CC). Justfcació de la despesa al FEDER a través de la plataforma SIFECAT (la justfcació es portarà a terme al llarg de tot el procés d’execució).
I) (CC). Pagament de la subvenció de FEDER, corresponent a cada contracte i a cada
certfcació (tenint en compte que un mateix contracte pot quedar repartt entre
dues certfcacions), en el moment en que la DGAL el faci efectu.

SISÈ.- Acrediaació de l’oraenció de prermisos i/o auaoriazacions
A efectes de portar a terme les actuacions incloses en el Projecte FEDER 14-20,
l’AJUNTAMENT s’obliga, específcament i de forma expressa mitjançant la signatura del
present Conveni, a acreditar al CONSELL COMARCAL, amr caràcaer prrevi a l’aprrovació de
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la liciaació de l’obra referent a cadascuna de les actuacions, l’atorgament per part dels
organismes competents de aoaes aquelles auaoriazacions adminisaratives o prermisos que
resultin prreceprtius.
L’acreditació es farà mitjançant l’aportació de còpia de la/les resolució/ons d’atorgament,
adjunta/es al certfcat emès pel Secretari/a de l’AJUNTAMENT on es faci constar la
relació i dades rellevants de cadascun dels permisos necessaris per a l’execució de cada
actuació.
Igualment, caldrà que l’AJUNTAMENT aport (en cas que no hagi estat acreditat en la fase
prèvia de sol·licitud), el corresponent certfcat conforme cadascuna de les actuacions no
tenen afectació a la Xarxa Natura ni requereixen de declaració d’impacte ambiental, o bé,
en el seu cas, aportn les autoritzacions o declaracions preceptves, en la forma
expressada en el paràgraf anterior.
L’obligació d’acreditació dels permisos o autoritzacions recau en qualsevol cas en
l’AJUNTAMENT, independentment que sigui o no aquest qui hagi procedit a la redacció
del Projecte executu.
En qualsevol cas, l’aprovació de la licitació quedarà supeditada a l’estricte compliment
d’allò expressat en el present Pacte.

SETÈ.- Reinaegramena de la survenció
La clàusula Cinquena del Conveni “Incompliment del Conveni”, quedarà redactada en els
següents termes:
En cas que, com a conseqüència de l’incompliment del conveni per algun dels
ajuntaments partcipants no s’acomplissin els requisits establerts a les Bases de la
convocatòria, o quan per incompliment de la normatva sobre contractació en el sector
públic o per qualsevol circumstància per causa no imputable al CONSELL COMARCAL, es
renunciés a la subvenció atorgada, o bé esdevingués sense efectes o resultés invalidada,
nul·la, anul·lada, revocada, revisada, modifcada, o bé en cas que s’hagués de procedir al
reintegrament de quanttats subvencionades, l’AJUNTAMENT serà responsable i haurà de
fer front a les quanttats que resultn a retornar i els interessos que corresponguin en
relació amb el seu percentatge de partcipació, abonant al CONSELL COMARCAL l’import
que aquest hagi de suportar, deixant indemne el CONSELL COMARCAL de qualsevol tpus
de responsabilitat.
VUITÈ.- Concurrència amr alares ajuas o survencions
1er. No són compatbles amb la subvenció FEDER objecte del present Conveni, aquells
altres ajuts o subvencions que també provinguin, directa o indirectament, de fons
europeus.
Per altra banda, cal tenir en compte que en cap cas es pot produir un sobre-fnançament
de l’Operació, és a dir, l’import total dels ajuts o subvencions concedides no pot superar
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el cost total de la despesa pública subvencionada, en compliment de l'artcle 54 del
Reglament (CE) 1083/2006 i l'artcle 19 de la Llei 38/2003 general de subvencions.
En cas de concurrència amb altres ajuts o subvencions públics (independentment que el
benefciari sigui el CONSELL COMARCAL o l’AJUNTAMENT), cal tenir en compte que
aquests no es tndran en compte per a la determinació de l’import inicial que paga
l’Ajuntament, sobre el preu de licitació, tal com s’indica en el Pacte Quart del present
document, tret que el Consell Comarcal decidís el contrari, tal i com s’explica en el punt
3er d’aquest mateix pacte.
2on. En cas d’ajuts o subvencions sol·licitats per l’AJUNTAMENT: Només podran anar
destnats a sufragar despeses concretes d’aquest ajuntament. Dits ajuts o subvencions
han de permetre en les seves bases que, tot i essent benefciari el propi ajuntament, l’ens
executor de l’actuació municipal objecte de la prestació pugui ser el CONSELL COMARCAL.
En aquest supòsit (ajuts o subvencions públics, sol·licitats per l’AJUNTAMENT en condició
de benefciari), estarà obligat en tot cas l’AJUNTAMENT a comunicar al CONSELL
COMARCAL totes i cadascuna de les fases de tramitació de dit ajut o subvenció, des de la
sol·licitud inicial fns a la resolució fnal de concessió, incloses les fases de cobrament, a f i
efecte que el CONSELL COMARCAL pugui tenir coneixement de les possibles situacions de
concurrència i determinar si aquestes poden derivar en sobre-fnançament, amb la
consegüent afectació a la subvenció FEDER 14-20 (recordar que la suma del total import
dels ajuts o subvencions no pot superar el cost total de la despesa subvencionada, (=cost
de l’actuació, IVA inclòs), tal com ja ha quedat expressat).
Per altra banda, serà el propi AJUNTAMENT sol·licitant qui es responsabilitzi, tant de la
pròpia gestó de la sol·licitud, com de la posterior tramitació en totes les seves fases,
justfcació i cobrament. Altrament, el CONSELL COMARCAL, facilitarà a l’AJUNTAMENT
tota aquella documentació que li hagi estat requerida a efectes de justfcació de
l’expedient i per tal d’obtenir el cobrament dels ajuts o subvencions indicats.
31er. El CONSELL COMARCAL podrà sol·licitar també altres ajuts o subvencions, amb
l’objectu de cercar cofnançament 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 positvament 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.

NOVÈ.- Comprosició de les Meses de conaracaació
Les Meses de contractació per a l’adjudicació dels contractes compresos en cadascuna de
les actuacions, estarà composada per els següents membres:
1) Per a contractes imputables a actuacions d’un sol municipi:
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-

President/a: President/a del CONSELL COMARCAL o persona que el/la substtueixi
o a qui delegui.
Secretari/ària: Secretari/ària del CONSELL COMARCAL o persona que el/la substtueixi o a qui delegui.
Vocals:
o Vocal 1: Tècnic/a redactor del Projecte i/o Director/a d’obra, servei o subministrament
o Vocal 2: 1 membre designat pel CONSELL COMARCAL
o Vocal 3: 1 membre designat per l’AJUNTAMENT

2) Per a contractes d’actuacions imputables a diversos municipis, la composició de la
Mesa serà la següent:
-

President/a: President/a del CONSELL COMARCAL o persona que el/la substtueixi
o a qui delegui.
Secretari/ària: Secretari/ària del CONSELL COMARCAL o persona que el/la substtueixi o a qui delegui.
Vocals:
o Vocal 1: Tècnic/a designat/ada pel CONSELL COMARCAL
o Vocal 2: Membre designat pel CONSELL COMARCAL
o Vocal 3: Membre designat pel CONSELL COMARCAL

DESÈ.- Comissió de seguimena
Es crea una Comissió de seguiment per tal de vetllar pel compliment de l’objecte del
present Conveni.
La Comissió realitzarà el seguiment de l’execució de les actuacions i es reunirà, a aquests
efectes, sempre que ho consideri necessari, exercint també, si s’escau, funcions
d’assessorament al Ple de la corporació.
Les decisions de la Comissió s’adoptaran per consens i tndran caràcter executu.
La composició de la Comissió, serà la següent:
-

El/La President/a del CONSELL COMARCAL (vocal)
El/La Gerent del CONSELL COMARCAL (vocal)
El/La Conseller/a comarcal de l’Àrea d’adscripció del Projecte (vocal)
El/La Secretari/ària del CONSELL COMARCAL (vocal)
L’/La Interventor/a del CONSELL COMARCAL (vocal)
L’assessor/a tècnic designat pel CONSELL COMARCAL (vocal)
Un secretari o secretària, designat entre els vocals o bé exercit per una persona al
servei del CONSELL COMARCAL (en aquest darrer cas, assisteix amb veu i sense
vot)

ONZÈ.- Proaecció de dades de caràcaer prersonal
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Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (arts. 11.5 i 21),
i en aquest sentt, es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de
les actvitats objecte del present conveni en els termes que en ell s’estableixen i d'acord
amb les instruccions facilitades pels responsables del seu seguiment.
Així mateix, es comprometen a no aplicar ni utlitzar les esmentades dades personals per
a una fnalitat diferent que no sigui la prestació del servei objecte del conveni i a establir
les mesures de seguretat de naturalesa tècnica i organitzatva necessàries per garantr la
seguretat de les dades personals i evitar la seva alteració, tractament o accés no
autoritzat d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat de Fitxers que contenen dades
personals, en el nivell que li correspongui.

DOTZÈ.- Causes de resolució. Extinció del Conveni
Seran causes de resolució del present conveni:
a) La complerta realització, un cop justfcada o acreditada, del seu objecte i/o el
compliment del seu període de vigència.
b) La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que
se’n deriven.
c) La renúncia formal a la subvenció.
d) L’incompliment acreditat de les obligacions que del mateix se’n deriven, per qualsevol de les parts atorgants.
e) La resolució de comú acord, formalitzada per escrit, entre les parts signatàries.
I en prova de conformitat, les parts signen el present document electrònic a un sol efecte.

President del Consell Comarcal
De l’Alt Empordà

Alcaldessa de l’Ajuntament de
Vilafant

Firmado digitalmente por
CPISR-1 C
CPISR-1 C FERRAN
FERRAN ROQUER ROQUER PADROSA
Fecha: 2018.03.27 13:53:34
PADROSA
+02'00'

TCAT P Consol Cantenys Consol Cantenys Arbolí - DNI
Arbolí - DNI 77960835N 77960835N

Secretari del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà
Firmado digitalmente
CPISR-1 C
por CPISR-1 C
FRANCISCO FRANCISCO LUIS
CAMEO
LUIS MUÑOZ MUÑOZ
Fecha: 2018.03.27
10:56:39 +02'00'
CAMEO

Firmado digitalmente por TCAT P
Fecha: 2018.03.26 12:07:59 +02'00'

Secretari de l’Ajuntament
de Vilafant

TCAT P Josep Firmado digitalmente
por TCAT P Josep
Maria Cortada Maria Cortada Puig DNI 40428505W
Puig - DNI
Fecha: 2018.03.26
40428505W 11:54:32 +02'00'
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ANNEX I – RELACIÓ D’ACTUACIONS DEL MUNICIPI

1- Relació d’actuacions exclusivament imputables i atribuïbles al municipi de Vilafana incloses dins l’operació de FEDER eix 6, període 2014-2020:



Rehabilitació del Mas de Palol Sabaldòria (A10)

Import previst sense IVA:

142.167,05 €

Import total IVA inclòs:

172.022,13 €

Import subvenció FEDER:

71.083,53 €

Import aportació municipal (total):

100.938,61 €

Any d’execució previst:

2019

Aquests són els imports i dates previstes en la memòria tècnica i en els documents tècnics
de referència en el moment de la sol.licitud, però lògicament a efectes de licitació preval drà l’import fnal que const al projecte executu, així com la programació fnalment pacta da entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per a l’execució de l’actuaci ó. En el mateix aspecte, l’import fnal de la subvenció de FEDER quedarà afectada per l’im port fnalment executat i les limitacions del control i justfcació de FEDER.

1- Relació d’actuacions generals del projecte atribuïbles a diversos municipis
Així mateix, i tal i com consta en el pacte QUART de l’addenda al conveni, el municipi també part ciparà en el cofnançament dels recursos humans aplicats al projecte.
Aquesta despesa en recursos humans es preveu en un total de 100.000 euros (repartts en 4
anys), dels quals el projecte FEDER subvencionaria el 50% (50.000 euros). Els altres 50.000 euros –
segons el conveni subscrit inicialment – els aporten els ajuntaments partcipants per un valor de
12.500 euros anuals repercutts de forma proporcional al pes de les seves actuacions en el projec te d’inversió, segons es recull al següent quadre:
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Per tant, l’Ajuntament de Vilafant es compromet a abonar la quanttat de 1.104,79 euros per
aquest concepte, cada gener dels anys 2018, 2019, 2020 i 2021.

18

