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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES I EL
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL
CENTRE DE PROTECCIÓ I ADOPCIÓ D’ANIMALS DE L’ALT EMPORDÀ

I. PARTS QUE INTERVENEN
D'una part
La Il·lustríssima Senyora Agnès Lladó i Saus, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament
de Figueres, amb NIF P1707200J, en exercici de les facultats que li confereix l’article
21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l'article
53.1.a 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 facultat per la signatura del present Conveni
en virtut de l’acord del Ple de la corporació en data [*] de [*] de [*]; assistida per la
secretaria de la Corporació, la Sra. Alicia Vila Torrents.
De l'altra part
La il·lustríssima Senyora Sònia Martínez i Juli, presidenta del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà (CCAE), amb NIF P6700008C, actuant d’acord amb l’article 13.1.a del
Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
sobre l’organització comarcal de Catalunya, i facultada per la signatura del present
Conveni en virtut de l’acord del Ple de la corporació de data 30 de juliol de 2019,
assistida per la secretària de la corporació, la Sra. Cristina Pou Molinet.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Les parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal necessària per
formalitzar el present Conveni de col·laboració
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà té previst construir un Centre de protecció i
adopció d’animals a l’Alt Empordà d’acord amb el projecte bàsic i executiu, redactat
pels serveis tècnics d’aquesta institució i aprovat pel plenari a la sessió de data 26 de
setembre de 2017.
L’equipament s’emplaçarà en una finca propietat del CCAE situada en el terme
municipal de Pedret i Marzà que resulta idònia per aquest ús.
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L’Ajuntament de Figueres considera adient cooperar i col·laborar econòmicament en la
construcció de l’esmentat equipament, que donarà servei a tota la comarca i, per tant,
al municipi de Figueres.
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix el principi de
cooperació com un dels principis que ha de regir les relacions entre les diferents
Administracions Públiques, i al qual es pot donar compliment mitjançant la tècnica de
la utilització conjunta de mitjans material, econòmics, o personals.
En virtut de tot l’exposat, i de conformitat amb els articles 47 i següents de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, les parts subscriuen el
present Conveni de cooperació, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. Subjectes
Els subjectes signants del present són els que figuren a l’expositiu primer d’aquest
document. Totes les parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal
necessària per formalitzar el present conveni de col·laboració.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Segon. Competència
2.1.- La competència de l’Ajuntament de Figueres en la signatura del present Conveni
es fonamenta en l’article 16.3 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei de protecció dels animals, que estableix que els
ajuntaments han de disposar de centres de recollida d’animals abandonats o perduts
adequades i amb prou capacitat.
2.2.- La competència del Consell Comarcal de l’Alt Empordà es fonamenta en l’article
28.1.d 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.
Tercer. Objecte i resultats obtinguts per causa del conveni
El present Conveni de col·laboració té per objecte regular la cooperació de les parts
signatàries per a l’execució de la construcció del centre de protecció i adopció
d’animals a l’Alt Empordà, segons el Projecte bàsic i executiu redactat per l’arquitecta
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Sra. Trini Bonaterra i Batlle i aprovat pel Ple
del CCAE a la sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2017.
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà serà el titular dels resultats obtinguts en
execució del present conveni.
Quart. Pressupost
El pressupost general de l’actuació projectada importa la quantitat de 909.490,32 €,
dels quals 830.324,97 € corresponen al pressupost base de licitació de les obres;
39.526,21 € corresponen als honoraris de redacció del projecte i estudis previs;
33.879,61 € als honoraris de direcció de les obres i direcció d’execució de les obres;
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4.234,95 € als honoraris de coordinació en matèria de seguretat i salut; i 1.524,58 € al
control de qualitat.
La construcció es farà d’acord amb el projecte executiu identificat al pacte tercer.
Cinquè. Pla de finançament
El CCAE s’ha fet càrrec fins la data i a fons perdut de la totalitat de les despeses de
redacció del projecte i estudis previs que es valoren en 39.526,21 €.
El CCAE finançarà i abonarà, també a fons perdut, la totalitat de les despeses per
honoraris de la direcció de les obres, direcció d’execució de les obres i coordinació de
la seguretat i salut que es quantifiquen en 39.639,14 €.
El finançament de l’obra de construcció importa la quantitat de 830.324,97 € de les
obres (pressupost base de licitació) i les aportacions, que inclouen la part proporcional
d’IVA vigent a la data de signatura del present conveni, es practicaran de conformitat
amb el desglossament en euros i per anualitats, que es detalla tot seguit:
Total
Cost total del projecte

830.324,97 €

Consell Comarcal de l’Alt
Empordà

183.981,67 €

Ajuntament de Figueres

200.000,00 €

Diputació de Girona

250.000,00 €

Generalitat de Catalunya
(PUOSC)

196.343,30 €

Any 2021

Any 2022

Any 2023

100.000,00 €

100.000,00 €

183.981,67 €

125.000,00 €

125.000,00 €
196.343,30 €

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Aquests imports són provisionals i seran revisats al final de l’execució total de l’obra
d’acord amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir majors
despeses per la realització dels projectes indicats degudament tramitades conforme a
la normativa de contractació, aquestes seran assumides per les entitats conveniades
en proporció a les respectives aportacions fixades. En el cas que es produeixi una
menor despesa es procedirà d’igual forma.
Sisè. Obligacions de les parts
Les parts es comprometen a fer les aportacions econòmiques que resulten del Pla de
finançament i, a més al següent:
6.1 El Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’obliga a:
- Encarregar la Direcció facultativa de les obres; de la Direcció d’Execució de les obres
i de la Coordinació de la Seguretat i Salut i fer-se càrrec del seu cost.
- Contractar i executar l’obra prevista en el projecte bàsic i executiu del Centre de
protecció i adopció d’animals a l’Alt Empordà, d’acord amb la normativa que regula la
contractació del sector públic.
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- Obtenir les llicències d’obres i demés autoritzacions que siguin preceptives per a
l’execució de les obres i fer-se càrrec dels tributs que es meritin per aquestes.
Finançar, conjuntament amb la resta de signants, les obres previstes al projecte bàsic i
executiu, fins un import previst inicialment en 183.981,67 €, d’acord amb el Pla de
finançament previst al pacte cinquè, amb la salvetat continguda en l’últim incís de
l’esmentat pacte cinquè i llevat l’existència d’increments econòmics segons figura al
pacte setè.
- Córrer a càrrec de les despeses de reparacions, desperfectes i manteniment de tot
tipus.
- Subscriure les assegurances que es detallen a la clàusula dotzena.
- Destinar l’aportació total realitzada per l’Ajuntament de Figueres al finançament de
l’actuació anteriorment esmentada.
6.2 L’Ajuntament de Figueres s’obliga a:
- Finançar, conjuntament amb la resta de signants, l’obra prevista en el projecte bàsic i
executiu del Centre de protecció i adopció d’animals a l’Alt Empordà fins un import
màxim de 200.000,00 €, d’acord amb el Pla de finançament previst al pacte cinquè,
llevat l’existència d’increments econòmics segons figura al pacte setè.
- Aportar la següent documentació:
a) Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, l’Ajuntament de Figueres
haurà d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinancen, en els exercicis
pressupostaris corresponents, mitjançant el certificat de l’acord de l’aprovació de la
despesa.
Aquesta documentació s’integrarà en l’expedient de contractació que aprovarà el
CCAE.
Setè. Increments econòmics
Els increments econòmics que es derivin de projectes modificats al projecte inicial,
revisió de preus, projectes complementaris, liquidacions i altres incidències seran
aprovats pel CCAE, prèvia audiència de l’Ajuntament de Figueres.
Aquests increments seran assumits pels ens signants del present conveni amb els
mateixos percentatges que les aportacions inicials.
Aquests increments econòmics donaran lloc a la redacció d’una addenda al present
conveni, en el cas que comportin un increment de la inversió superior al 10% del
Pressupost Base de Licitació de les obres, recollit als pactes quart i cinquè.
Si la inversió fos igual o inferior a l’esmentat percentatge, només es requerirà
l’autorització per acord expresso entre les parts convenients en el present conveni,
recollida en una Acta subscrita a tal efecte per les mateixes.
Aquesta regulació dels increments econòmics ha de ser entesa sens perjudici dels
requisits que per a la modificació d’un contracte, resultin de la normativa que regula la
contractació del sector públic.

ÒRGAN

REFERÈNCIA

Document annexat

SERVEIS URBANS

GSUR2021000328

Codi Segur de Verificació: 20167cb4-4043-4d6a-8914-e633f512b7ce
Origen: Ciutadà
Identificador document original: 2502184
Data d'impressió: 22/03/2022 09:57:29
Pàgina 5 de 7

SIGNATURES

Í40È7cb4-4043-4d6a-8914-e633f512b7ceÊÎ

DOCUMENT

1.- TCAT P Sònia Martínez Juli, 22/12/2021 13:38
2.- Cristina Pou Molinet (SIG), 11/01/2022 08:12
3.- ALICIA VILA TORRENTS (SIG), 26/01/2022 10:49
4.- Agnès Lladó Saus (SIG), 26/01/2022 11:25

Vuitè. Règim de pagaments
La Direcció facultativa de les obres, sobre la base de la relació valorada, expedirà la
corresponent certificació d’obres amb periodicitat mensual, en el termini dels 10 dies
següents al període que correspongui, als efectes previstos a l’article 232 del TRLCSP.
El CCAE aprovarà la certificació corresponent i la cursarà a l’Ajuntament de Figueres,
el qual farà efectiva la seva aportació al finançament de les obres, contra la
presentació de les certificacions per part del CCAE, en el termini màxim de 20 dies
naturals a comptar de la recepció de la certificació de l’obra.
Novè. Legalització i recepció de les obres
El CCAE ha de legalitzar totes les instal·lacions davant els organismes competents,
especialment l’autorització ambiental que correspongui i es farà càrrec del pagament
dels tributs que es puguin meritar al respecte.
Una vegada finalitzada l’execució del contracte administratiu derivat d’aquest conveni i
completats els tràmits contractuals entre el CCAE i el contractista, el CCAE procedirà a
la recepció de les obres havent de ser comunicat a l’Ajuntament de Figueres i
destinarà l’equipament a la prestació del servei de Centre de protecció i adopció
d’animals a l’Alt Empordà, que es prestarà de forma directa o indirecta, d’acord amb el
que disposa la legislació aplicable al respecte.
Desè. Comissió paritària
Per tal de dur a terme el seguiment de la construcció del Centre de protecció i adopció
d’animals a l’Alt Empordà es constituirà una comissió paritària, formada per un
representant de cadascuna de les parts intervinents, la qual establirà el programa
operatiu corresponent i que haurà d’estar constituïda abans de l’inici de les obres del
Centre de protecció i adopció d’animals a l’Alt Empordà.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Onzè. Publicitat
Les parts faran pública, difondran aquesta col·laboració i incorporaran la seva imatge
corporativa en els materials de difusió i accions publicitàries que es realitzin en el marc
d’aquest conveni.
Dotzè. Assegurances
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà haurà de subscriure una assegurança de tot risc
en la construcció i, finalitzada l’obra, haurà de subscriure una pòlissa d’assegurances
que cobreixi a tot risc l’immoble (continent) de danys per aigua, incendi, llamp,
explosió, fum, vent i similars. Haurà d’incloure, també, una pòlissa de responsabilitat
civil per danys derivats de l’estat de l’edificació.
Tretzè. Denúncia i resolució del conveni
13.1. Qualsevol transgressió de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part
perjudicada optar pel compliment o la resolució del mateix.
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13.2. Són també causes de resolució les següents:
a) L’acord unànime dels signants.
b) Pel compliment de les actuacions que han estat objecte del conveni.
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels
signants. L’extinció del conveni per aquest supòsit requereix la realització del
requeriment previst a l’apartat c de l’article 51.2 de la Llei 40/2015.
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
e) L’impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en aquest conveni.
f) Les reiterades deficiències en l’execució de l’obra.
g) La suspensió de l’obra per raons d’interès públic.
h) Qualsevol altra causa diferent a les anterior previstes en el conveni o a les lleis.
La resolució del Conveni i qualsevol litigi o controvèrsia que se susciti requereix que la
part interessada o la que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant l’altra part. Si un cop transcorregut el termini de 3 mesos, no hi hagut resposta,
es notificarà a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el
conveni. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible
de recurs contenciós administratiu.
En cas d’extinció anticipada del conveni, la Comissió paritària fixarà la forma de
finalitzar les actuacions i compromisos en curs, i en tot cas, establirà un termini
improrrogable per a la seva consecució, transcorregut el qual s’haurà de procedir a la
liquidació dels compromisos econòmics adquirits, d’acord amb les regles que estableix
l’article 52.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

AJUNTAMENT DE FIGUERES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original.

Catorzè. Règim de modificació
El present Conveni podrà ser modificat totalment o parcial amb acord unànime de les
parts signants per tal d’assegurar la seva viabilitat o adaptar-lo a les noves necessitats.
Aquestes modificacions hauran de constar per escrit, en forma de nou conveni o en
forma d’addenda de modificació de l’actual. Aquestes modificacions seran decidides de
comú acord per la Comissió paritària i s’hauran d’aprovar pels respectius òrgans
corporatius competents.
Quinzè. Vigència del Conveni
La vigència del present Conveni de col·laboració s’estén des del moment de la seva
signatura i finalitzarà amb l’aprovació de la liquidació del contracte d’execució de
l’obra.
Setzè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront de tercers, a conseqüència de les
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor
material de les actuacions.
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Dissetè. Publicacions i registre
L’acord i la còpia del conveni s’han de trametre a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació, d’acord amb l’article 309.1 del ROAS.
Les obligacions de publicitat establertes a l’article 14.2 de la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’han de fer efectives per
mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’ha
d’integrar en el Portal de Transparència.
Així mateix, i de conformitat amb l’art. 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el present
conveni es publicarà en el DOGC, així com en el BOP de Girona.
L’entitat encarregada de trametre l’acord i la còpia del Conveni a la Direcció General
d’Administració Local i de fer efectives les obligacions de publicitat per mitjà del
Registre de convenis serà el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Divuitè. Naturalesa
Aquest conveni tindrà naturalesa administrativa i, per tant, correspon a la jurisdicció
contenciosa administrativa conèixer les qüestions litigioses que puguin sortir de la seva
interpretació i compliment.
I en prova de conformitat amb el contingut del present conveni, les parts el signen.
Per part del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà
digitalment per
TCAT P Sònia Signat
TCAT P Sònia Martínez
Martínez Juli - Juli - DNI 40454986X
Data: 2021.12.22
DNI 40454986X 13:38:54 +01'00'
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Sònia Martínez i Juli
Presidenta

digitalment
Cristina Pou Signat
per Cristina Pou
Molinet - DNI Molinet - DNI
40442053A 40442053A (SIG)
Data: 2022.01.11
(SIG)
08:12:32 +01'00'

Cristina Pou i Molinet
Secretària

Per part de l’Ajuntament
de Figueres

Agnès Lladó
Saus - DNI
40451585J
(SIG)

Firmado
digitalmente por
Agnès Lladó Saus DNI 40451585J (SIG)
Fecha: 2022.01.26
11:25:57 +01'00'

Agnès Lladó i Saus
Alcaldessa

ALICIA VILA
TORRENTS DNI
40327139C
(SIG)

Firmado
digitalmente por
ALICIA VILA
TORRENTS - DNI
40327139C (SIG)
Fecha: 2022.01.26
10:49:06 +01'00'

Alícia Vila i Torrents
Secretària

