
 
 
CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I 

L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER LA COMPRA AGREGADA DELS SERVEIS DE 

TELECOMUNICACIONS A LA COMARCA DEL MARESME 

 

A Mataró, 15 de gener de 2016 

 

REUNITS:  

 

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

Maresme (NIF P580008D). 

 

Per altra part la Sra. Blanca Arbell Brugarola, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de 

Canet de Mar (NIF P0803900-J). 

 

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 serveis d’utilització comuna per part de tots els ajuntaments són les 

comunicacions, tant fixes com mòbils. 

 

3r Que els articles 203 i ss del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, reconeix la possibilitat 

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

centralitzada.  

 

4rt Que són competències de la comarca la cooperació, assessorament i coordinació dels 

ajuntaments junt amb aquelles altres que li encarregui de gestionar els municipis.  

 

5è Que la via d’articular les relacions entre el Consell Comarcal i els ajuntaments, per assolir 

els interessos comuns,i com una tècnica adequada de cooperació entre les diverses 

administracions públiques és el conveni.  

 

 

 

 



6è Que ambdues parts actuen en base a les potestats que l’art. 57 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril reguladora de les bases de règim local, arts. 303 a 311 del Decret 179/95, de 13 de 

juny que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i els articles 9 i 15 

de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les Administracions Públiques del Procediment 

Administratiu Comú que reconeix a les administracions locals atribucions per establir 

convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú mitjançant la 

figura de l’encàrrec de gestió. 

 

7è Què les parts que intervenen en aquest conveni i acorden l’encàrrec de la gestió de la 

contractació dels serveis de telecomunicacions al Consell Comarcal del Maresme mitjançant 

la transferència de l’activitat administrativa reduïda als aspectes materials i tècnics 

d’aquesta i amb subjecció a les següents 

 

CLÀUSULES: 
 

PRIMER.- OBJECTE 

 

El present Conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals 

l’Ajuntament de Canet de Mar (en endavant, Ajuntament) encarrega al Consell Comarcal del 

Maresme la gestió de la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions que es 

detallen a continuació(*), mitjançant la contractació centralitzada en el Consell Comarcal, i 

junt amb tots aquells ens públics del territori del Maresme que també s’adhereixin amb la 

mateixa finalitat d’obtenir estalvi econòmic i procedimental.  

 

(*)Serveis de telecomunicacions als que s’adhereix (marcar amb una X): 

- Lot 1 (serveis de comunicacions fixes)   x 
- Lot 2 (serveis de comunicacions mòbils)   x 

 

SEGONA.- ÀMBIT SUBJECTIU 

 

D’acord amb l’article 3.1.c) del text refós LCSP, el present Conveni es fa extensiu als ens, 

organismes i entitats vinculats a l’Ajuntament(*) següents: 

 

Denominació de l’organisme NIF 

  

  

  

(*)Afegir tantes columnes com organismes als que es faci extensiu el conveni o no 
complimentar en els cas que sigui improcedent. 
  

TERCERA.- PROCEDIMENT 

 

El Consell Comarcal instruirà l’expedient de contractació dels serveis de telecomunicacions 

des de l’elaboració del plec fins a la signatura del contracte, amb l’excepció de l’aprovació o 

disposició de la despesa. 



 

El procediment d’adjudicació s’elegirà en funció del preu del contracte, que serà el total dels 

imports de cada un dels Ajuntaments participants. 

 

L’Ajuntament designarà una persona de la seva organització per tal que exerceixi les 

tasques de interlocució amb el Consell Comarcal per el seguiment del contracte de 

telecomunicacions. 

 

QUARTA.- APROVACIÓ DE LA DESPESA 

 

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

si s’escau, als seus organismes vinculats. 

 

L’Ajuntament -i, si s’escau, els seus organismes vinculats- aprovarà l’autorització de despesa 

prevista per l’execució del contracte del servei de telecomunicacions durant el període d’1 de 

gener de 2016 al 31 de desembre de 2017 i remetrà l’acord corresponent al Consell 

Comarcal. El detall de la despesa prevista és el següent: 

 

Ajuntament Despesa prevista(*) 

Ajuntament de Canet de Mar 66.000,00 € 

Denominació de l’organisme Despesa prevista 

  

  

  

(*)La despesa prevista de l’Ajuntament és obligat fer-la constar. La dels organismes 
vinculats només s’ha d’indicar en cas d’haver-los relacionat en la clàusula segona. 
 

Un cop adjudicat el contracte, l’Ajuntament -i, si s’escau, els seus organismes vinculats- 

aprovarà la disposició de la despesa, que també remetrà al Consell Comarcal. 

 

CINQUENA.- RELACIONS AMB ELS OPERADORS 

 

A partir de la signatura del contracte, les relacions s’establiran entre l’Ajuntament i els 

operadors. 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 establert per la legislació vigent. 

 

SISENA.- COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES 

 

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

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

constància administrativa per a una possible resolució. 

 



SETENA.- DURADA I RESOLUCIÓ 

 

La durada del conveni és des de la data de signatura fins a l’acabament del primer termini 

de vigència contractual. En cas que l’Ajuntament se sumés a la pròrroga posterior del 

contracte, el conveni quedaria així mateix prorrogat fins al nou termini sense necessitat 

d’acord exprés. 

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

Consell Comarcal podrà denunciar el conveni, produint efectes en el termini que s’acordi. 

VUITENA.- TRACTAMENT DE DADES  

L’Ajuntament autoritza de forma explícita el Consell Comarcal del Maresme per a sol·licitar 

als operadors adjudicataris i tractar les dades relatives a consums, facturació, contractació 

de serveis complementaris i informacions anàlogues, necessàries per a la consecució de 

l’objecte del present o conveni o per a la preparació de nous processos de compra agregada.  

NOVENA.- 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 15 de gener de 2016. 

 

 

 

Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa    Sra. Blanca Arbell Brugarola 

President del Consell Comarcal     Alcaldessa de l’Ajuntament  

del Maresme       de Canet de Mar 
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