
CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I 

L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR PER LA COMPRA AGREGADA DE GAS 

NATURAL 

 

A Mataró, 7 de setembre de 2015 

 

 

REUNITS  

Per una part el Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa, President del Consell Comarcal del 

Maresme. 

Per altra part la Sra. Montserrat Garrido Romera, Alcaldessa de Sant Pol de Mar (a partir 

d’ara l’Ajuntament). 

 

INTERVENEN 

El Sr. Miguel Angel Martínez Camarasa, en representació del Consell Comarcal del Maresme, 

segons acord del Ple de data 24 de juliol de 2015. 

La Sra. Montserrat Garrido Romera, en representació de l’ Ajuntament segons acord del Ple 

municipal de data 29 de juliol de 2015. 

 

EXPOSEN 

1r. Que des del Consell Comarcal del Maresme es planteja la possibilitat d’agregar la 

demanda de determinats subministraments i serveis dels municipis del territori del Maresme 

amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental. 

 

2n. Que un dels subministres de comú utilització per tots els municipis és el gas natural. 

 

3r. Que els articles 203, 204 i 205 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

per el que s’aprova el text refós la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), reconeix la 

possibilitat d’acords entres les corporacions locals, per a dur a terme sistemes d’adquisició 

centralitzada.  

 

4rt. Que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de 

gestionar els municipis, d'acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 

novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya. 

 

5è. Que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de vetllar 

perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells de qualitat 

homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67 del 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 

regim local de Catalunya, són de competència local. 



6è. Que, en el mateix sentit, els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals indiquen que la 

comarca pot prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni. 

 

7è. Que l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d'activitats de caràcter 

material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o 

les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques 

de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons d'eficàcia o quan no es 

tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. Així mateix l’art. 5 preveu que si 

l'òrgan, organisme o entitat pública que rep l'encàrrec no pertany a la mateixa administració 

que el fa, l'encàrrec s'ha de formalitzar mitjançant un conveni. 

 

8è. Que en virtut d'aquest marc legal, l' Ajuntament està interessat en participar en el 

benefici que comporta una compra agregada de gas natural gestionada pel Consell Comarcal 

del Maresme. 

 

9è. Que en virtut de tot això, el Ple de l' Ajuntament ha aprovat en data 29 de juliol de 2015 

l’encàrrec de la gestió de la contractació agregada de gas natural al Consell Comarcal del 

Maresme. 

  

I amb l’objecte d'estructurar i coordinar les actuacions, les parts 

 

ACORDEN 

 

1er. ACTUACIONS OBJECTE DEL CONVENI 

L' Ajuntament encarrega la gestió de la contractació agregada de gas natural al Consell 

Comarcal del Maresme, mitjançant la contractació centralitzada en el Consell Comarcal, i junt 

amb tots aquells municipis del territori del Maresme que també s’adhereixin a la mateixa, a fi 

d’obtenir un estalvi econòmic i procedimental, un major estalvi i eficiència energètica i la 

possibilitat d’adequar-se a la nova legislació en matèria d’energia. 

 

2ª ÀMBIT SUBJECTIU 

El present Conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament es farà extensible als 

organismes autònoms d’aquest entenent-se que qualsevol menció que es faci en el present 

Conveni de l’Entitat local, es farà extensible als seus organismes autònoms sens perjudici 

d’allò disposat en l’article 4.1.g del (TRLCSP).  

 

 

 



3ª PROCEDIMENT 

a) L’Ajuntament es compromet a l’aprovació i disposició de la despesa necessària per 

realitzar la contractació de gas natural. 

b) Amb aquest compromís, el Consell Comarcal elaborarà l’expedient de contractació per a 

la compra agregada de gas natural de l’Ajuntament. Aquesta contractació la realitzarà 

de forma agregada amb la resta de municipis que li hagin encarregat aquesta gestió i 

triant la modalitat contractual al seu criteri més favorable. 

c) El Consell Comarcal de Maresme adjudicarà el contracte a l’empresa o empreses 

proveïdores seleccionades i el signarà.  

d) La facturació derivada d’aquesta compra agregada es durà a terme de forma segregada i 

adreçada als diferents municipis i organismes, com a titulars i responsables del 

pagament. 

e) El Consell Comarcal del Maresme realitzarà la validació mensual de les factures, vetllarà 

pel compliment dels termes contractuals —fiscalitzant les tasques dels proveïdors— i 

realitzarà un seguiment del subministrament. També actuarà com a interlocutor entre 

l’empresa o empreses proveïdores i els ajuntaments per tots els temes que siguin 

rellevants en la gestió del servei. 

f) L’Ajuntament designarà un gestor energètic que actuarà com interlocutor amb el Consell 

Comarcal i comunicarà a l’empresa o empreses proveïdores les seves necessitats, 

requeriments i consultes.  

 

4ª APROVACIÓ DE LA DESPESA 

En base a aquest conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon a l’Ajuntament. 

L’Ajuntament trametrà al Consell Comarcal l’acord de l’òrgan de govern competent de 

compromís de despesa per import de 13.494 € en l’aplicació pressupostària del pressupost 

2015 de gas natural. 

 

5ª RELACIONS AMB EL PROVEÏDOR 

L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis a l’Ajuntament d’acord amb el 

preu i condicions fixades en el contracte. L’Ajuntament pagarà en el termini màxim de trenta 

dies, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 

29 de desembre, per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials. 

 

6ª SEGUIMENT I INCIDÈNCIES 

L’ incompliment per part de l’Ajuntament del termini establert per als pagaments amb el 

proveïdor patiran una penalització per la demora, a més dels corresponents interessos. 

L’Ajuntament comunicarà al Consell Comarcal del Maresme les incidències que es derivin del 

desenvolupament de l’execució del contracte pel seu coneixement i als efectes de constància 

administrativa  per una possible resolució. 



L’Agència Comarcal de l’Energia (ACE) del Consell Comarcal del Maresme farà les tasques de 

seguiment i control dels acords contractuals amb el proveïdor (validació de factures, 

compliment de compromisos, incidències, etc...) 

 

7ª DURACIÓ I RESOLUCIÓ 

La durada del conveni és des de la data de signatura fins el termini de 31 de desembre de 

2015. S'entendrà prorrogat tàcitament per períodes de 2 anys consecutius si cap de les parts 

no ho denunciés per escrit amb una antelació mínima de 2 mesos abans de la finalització de 

cada exercici. 

En el cas que l’Ajuntament no donés compliment a les obligacions que li corresponen, el 

Consell Comarcal podrà denunciar el conveni formalitzat amb l’Ajuntament, produint efectes 

en el termini que s’acordi. 

 

8ª JURISDICCIÓ COMPETENT  

Les qüestions litigioses que puguin sorgir de l’aplicació o interpretació i compliment  d’aquest 

conveni, seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-

administratiu.  

 

I per deixar-ne constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, 

que s’estén per duplicat i a un sol efecte, a 7 de setembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Miquel Àngel Martínez Camarasa   Sra. Montserrat Garrido Romera 

President del Consell Comarcal    Alcaldessa de Sant Pol de Mar  

del Maresme        
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