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PROPOSTA DE DICTAMEN A LA COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI PER
A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT PER A L’ENCÀRREC DE LA GESTIÓ I EL MANTENIMENT DEL PARC DE
CAN BUXERES D’AQUEST MUNICIPI.
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de
2016, aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Drets i Territori el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VISTA la minuta de Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, per a l’encàrrec de la gestió i el manteniment del
parc de Can Buxeres d’aquest municipi, que ha estat elaborada per part del servei tècnic de
l'Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat d’aquest Ajuntament
conjuntament amb els responsables de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per a la
seva aprovació i formalització per part d’ambdues administracions.
VIST l’informe favorable a l’aprovació del Conveni esmentat emès per l’assessoria tècnica i
la direcció de serveis de l'Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat d’aquest
Ajuntament, amb indicació de la plena conformitat a les obligacions estipulades en el mateix
a càrrec d’aquest ajuntament, així com l’adequació dels compromisos que contrauen
ambdues parts amb la seva signatura.
ATÈS que, d’acord amb el que disposa la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, la institucionalització per llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha respost
a la voluntat de millorar l’eficiència i l’eficàcia de les administracions que actuen en el territori
metropolità, garantint la prestació de serveis públics de qualitat, per mitjà de la configuració
d’una administració propera i capaç d’incrementar la implicació i la participació ciutadana en
una realitat de continuïtat urbana, densitat demogràfica i característiques econòmiques i
socials que ho fan necessari.
ATÈS que en l’àmbit territorial de l’AMB s’inclou el terme municipal de l’Hospitalet de
Llobregat i que aqueixa administració, d’acord amb l’article 13 de la Llei 31/2010, de 3
d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, pot prestar els serveis i promoure les
activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions dels municipis que la
integren. I que, alhora, l’AMB pot col·laborar en l’exercici d’activitats pròpies dels municipis
del seu àmbit mitjançant convenis, encàrrecs de gestió, delegació de competències i
qualsevol altre instrument que sigui adequat a aquest efecte.
ATÈS que correspon a l’AMB, conforme a l’àmbit competencial definit a l’art. 14 de la Llei
31/2010, de 3 d’agost, la competència de desenvolupar les actuacions de vertebració
territorial necessàries per a l’articulació, la connectivitat, la mobilitat i la funcionalitat del
territori, actuacions que fan referència bàsicament a les infraestructures i a la gestió dels
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parcs, les platges, els espais naturals i els equipaments, i els serveis tècnics i
mediambientals, entre d’altres.
ATÈS que l’AMB té experiència en la gestió de parcs i altres espais públics, per la qual cosa
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat té interès en encomanar-li la gestió i el
manteniment del parc de Can Buxeres d’aquest municipi, per tal d’aconseguir una millor
eficàcia en la seva gestió de forma coordinada amb els serveis tècnics municipals. I que
amb aquesta encomana es podrà incorporar el mencionat parc en l’àmbit de la Xarxa de
Parcs Metropolitans, formant part dels contractes de manteniment integral previst per a la
resta dels parcs metropolitans.
VISTA la Provisió del tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Púbic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat
VIST l’informe dels serveis tècnics municipals, favorable a l’aprovació i signatura d’aquest
Conveni.
VISTA la Memòria justificativa, l’informe jurídic i la documentació que integra l’expedient.
VIST l’informe complementari emès per la Directora de serveis d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, de data 11 de juny de 2018, relatiu a l’estalvi que suposa per a l’Ajuntament,
la signatura del present Conveni amb l’AMB.
VIST l’informe emès per la cap de servei de Programació i Pressupostos, on manifesta que
aquesta Administració podrà fer front en el temps, a les obligacions econòmiques que es
generaran com a conseqüència de l’aprovació de l’esmentat Conveni, el qual compleix amb
la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i s’ajusta al que disposa la
legislació pressupostària.
VIST l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’art 10
de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, que permet l’encàrrec de gestió per a la realització d’activitats de
caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els
organismes o les entitats públiques a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la
mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons d'eficàcia.
ATÈS que conforme disposa l’esmentat art. 10 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 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.
ATÈS el que preveu l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, en relació a la informació subjecte al règim de
transparència.
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ATÈS que per Decret d’Alcaldia número 6374/2016, de 26 de juliol, pel qual s’acorda la
divisió de l’administració municipal d’aquest Ajuntament en sis àrees executives, es
determina que correspon a l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme, i Sostenibilitat,
Sostenibilitat en l’acord segon, epígraf V, punt 8, lletres a i b, la competència per a la
planificació, direcció i supervisió dels serveis de conservació de zones verdes (jardineria,
mobiliari urbà i xarxa de reg), manteniment d’arbrat i dels elements de lleure a l’espai públic,
així com, la coordinació amb la resta d’administracions, institucions supramunicipals,
organisme i la resta d’agents en relació als serveis descrits, i que d’acord amb el Decret
d’alcaldia núm. 6375/2016, de 26 de juliol, acord 16è, punt 2, el Tinent d’alcaldia de l’Àrea
d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat serà el competent per a elevar al Ple
municipal la proposta d’aprovació del present acord.
VIST l’article 123.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
en relació amb l’atribució al Ple municipal de la transferència de funcions o activitats a altres
Administracions públiques.
VIST que segons l’article 123.2 de la citada Llei 7/1985, es requereix el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple per a l’adopció d’aquest acord, així
com, informe preceptiu de la Secretària General del Ple, de conformitat amb l’article 122.5.2
d’aquesta Llei.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:

PRIMER.- APROVAR LA MINUTA del Conveni de col·laboració entre l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i aquest Ajuntament per a l’encàrrec de la gestió i el
manteniment del parc de Can Buxeres d’aquesta ciutat, amb el tenor literal següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PER A L’ENCÀRREC DE LA GESTIÓ I EL
MANTENIMENT DEL PARC DE CAN BUXERES
REUNITS:
Per una part, ....
I per l’altre, ...
MANIFESTEN:
1.- Que l’AMB, d’acord amb l’article 13.2 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, pot prestar serveis i promoure activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i les
aspiracions dels municipis que la integren i segons l’article 14.F del mateix text legal li correspon la
competència de desenvolupar les actuacions de vertebració territorial necessàries per a l’articulació,
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la connectivitat, la mobilitat i la funcionalitat del territori, actuacions que fan referència bàsicament a
les infraestructures, els parcs, les platges, els espais naturals i els equipaments, entre d’altres.
2.- Que l’AMB té experiència en la gestió de parcs i altres espais públics, per la qual cosa
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat té interès en encomanar-li la gestió i el manteniment del parc
històric de Can Buxeres situat al seu terme municipal.
3.- Que ambdues parts coincideixen en la conveniència d’establir un acord que permeti la realització
de les tasques descrites a la Manifestació anterior, mitjançant la celebració d’un conveni de
col·laboració interadministrativa, d’acord amb el que es preveu al Capítol VI del Títol Preliminar de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i al Títol primer de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de
Catalunya, a l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i a l’art.
144 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 d’altres preceptes concordants.
Amb aquesta finalitat, acorden subscriure el present CONVENI DE COL·LABORACIÓ que es regirà
per les següents
CLÀUSULES:
Primera.- Objecte del conveni.
L’objecte d’aquest conveni és l’assumpció per part de l’AMB de la gestió i manteniment del parc de
Can Buxeres del municipi de l’Hospitalet de Llobregat així com establir la forma i condicions en què és
dura a terme l’esmentat encàrrec.
Segona.- Naturalesa de la gestió encomanada
L’assumpció d’aquest encàrrec de gestió es durà a terme en execució del que disposen els apartats 2
i 5 de l’article 13 de la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de
conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya
Tercera.- Compromisos de les parts.
Les parts convenen en que el servei es prestarà en la següent forma:
a) L’AMB inclou el parc de Can Buxeres des de l’1 de juliol de 2016 en l’àmbit de la Xarxa de Parcs
Metropolitans, amb la previsió de que formi part dels contractes de manteniment integral previst
per a la resta dels parcs metropolitans
b) El servei es prestarà en les mateixes condicions tècniques (d’intensitat, abast, calendari, etc) i
amb la qualitat que la resta dels parcs gestionats per l’AMB dins del seu àmbit territorial. Es tindrà
en consideració els criteris municipals de manteniment i qualitat de la resta d’espais verds públics.
c) Anirà a càrrec de l’AMB el manteniment integral del parc en els àmbits de la jardineria; el
mobiliari urbà; les instal·lacions d’aigua, llum i drenatge i l’obra civil, incloent la neteja, reparació i
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reposició dels elements, així com les edificacions i elements arquitectònics que es citin
expressament en aquest conveni.
d) L’AMB també es farà càrrec del manteniment, neteja, reparació i reposició dels elements no
instal·lats per ella, si així s’acorda.
e) L’AMB es farà càrrec de la l’elaboració de propostes, la direcció i l’execució material de les
actuacions relacionades amb el manteniment ordinari del parc. D’altra banda, les inversions i les
reparacions estructurals a realitzar en el parc seran acordades per l’Ajuntament i l’AMB mitjançant
addenda al present conveni, on es definirà quina de les dues administracions assumirà la redacció
del projecte, la direcció i el cost d’execució de les obres.
f) La vigilància i seguretat del parc és competència de l’ajuntament. En casos reiterats d’elements
malmesos per vandalisme o desapareguts per robatori, s’acordaran els treballs reparació i
reposició a efectuar per l’AMB i a assumir econòmicament per l’ajuntament.
g) L’Ajuntament i l’AMB col·laboraran en les tasques necessàries per aconseguir l’intercanvi
electrònic de la informació relacionada amb l’objecte d’aquest conveni per a la seva integració en
els sistemes d’informació municipal i metropolità, tant en l’àmbit de la cartografia, els inventaris
d’elements del parc i de les accions de gestió que efectuen d’ambdues administracions en la gestió
del parc com també les noves actuacions realitzades per elles i també les efectuades per tercers.
Aquestes tasques de col·laboració en aquests àmbits s’hauran d’adequar a l’evolució dels sistemes
d’informació.
h) L’Ajuntament facilitarà els locals i recintes adients dintre de l’àmbit de manteniment del parc com
a vestuari i per l’emmagatzematge del material objecte d’aquest conveni, sense costos per l’AMB.
i) L’Ajuntament transmetrà mensualment les enquestes de qualitat i altres documents necessaris
per a la gestió del parc.
j) L’AMB transmetrà mensualment el consum de l’aigua i altres documents necessaris per a la
gestió del parc.
k) L’AMB desenvoluparà la promoció i difusió del parc de Can Buxeres en l’àmbit metropolità en el
marc de la Xarxa de Parcs Metropolitans.
l)
L’AMB facilitarà els tractaments fitosantiaris previstos a realitzar i en sol·licitarà permís a
l’Ajuntament. Seguirà el protocol per a tractaments segons la normativa vigent.
m) L’ajuntament estableix que la telegestió del parc haurà de ser amb el sistema Samcla. La
xarxa i els equips seran de propietat municipal i l’ajuntament serà l’administrador dels equips. Atès
que el consum de l’aigua és a càrrec municipal, l’Ajuntament podrà realitzar aturades, només, en
cas de verificar fuites i ho notificarà, posteriorment, a l’AMB.
n) L’AMB resoldrà les incidències que es notifiquin des de l’Ajuntament amb la major brevetat i en
donarà la resposta oportuna per tal que es pugui tramitar a la regidoria i/o ciutadà.
o) L’AMB lliurarà a l’ajuntament el Pla de manteniment del parc, d’acord amb els criteris de
manteniment del sector d’Espais Singulars de la Xarxa de Parcs Metropolitans al qual s’adhereix el
parc de històric de Can Buxeres.
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Quarta.- Elements i tasques objecte del servei.
a) Elements que integren el servei:
•

Jardineria:
o Arbres
o Arbusts, tanques vegetals, tapissants i altres
o Gespes
o Prats regat i sec
o Zones forestal
o Vegetació singular

•

Mobiliari:
o Bancs, taules i papereres
o Jocs infantils
o Elements esportius
o Elements per a la salut
o Àrees per gossos (amb tots els seus elements: tanca, font, reg, desguàs,...)
o Senyalització i cartells
o Altres elements de mobiliari prèviament acordats per la Comissió de seguiment

•

Instal·lacions:

•

o

Aigua
Xarxa interior d’aigua, arquetes i tapes
Cambres tècniques d’aigua i programadors de reg
Sectors de reg (estacions i emissors) i boques de reg
Fonts de boca
Làmines d’aigua (llacs, estanys, cascades i rierols), fonts ornamentals,
guèisers i brolladors

o

Elèctriques
Quadres i xarxes elèctriques
Cambres tècniques d’electricitat
Lluminàries, columnes i suports

o

Sanejament
Fosses sèptiques i xarxes de fecals i pluvials
Embornals, cunetes, canals i pous de registre
Zones drenants i pous d’absorció, si s’escau

Obra civil i edificacions:
o
o
o
o
o
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Paviments (durs, granulars i vies verdes)
Vorades
Murs, baranes i tanques
Edificis i recintes de manteniment i/o magatzem,
Lavabos públics
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o

Elements construïts

b) També forma part del servei objecte del conveni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La neteja, recollida i eliminació de residus del parc
El manteniment ordinari dels locals i recintes de manteniment facilitats per l’ajuntament
El control sanitari i desinfecció dels sorrals dels jocs infantils
El control sanitari i desinfecció de l’aigua de reg i de les làmines, fonts ornamentals,
guèisers i brolladors
El control dels consums dels subministraments
Gestió i pagament de les inspeccions anuals de les instal·lacions elèctriques de baixa
tensió
Planificació i execució dels manteniments preventiu, conductiu i correctiu
Inspecció de control de qualitat del manteniment integral
Enquestes de satisfacció dels usuaris
Control veterinari de la fauna domèstica resident al parc, si s’escau

c) No forma part del servei objecte del conveni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

El servei de vigilància i seguretat
L’obertura i tancament del parc
La neteja interior i l’obertura i tancament dels lavabos públics, si s’escau
La neteja i manteniment, interior i exterior, dels mòduls o edificis de bar i els seus lavabos
així com la seva xarxa de clavegueram, si s’escau
La desinfecció d’aigües no potables per al reg de la vegetació i per a l’alimentació de les
fonts ornamentals i làmines d’aigua
La neteja i desinfecció de les àrees de gossos
La gestió de les colònies de gats
El control sanitari i de la qualitat de l’aigua de les fonts de boca
La contractació dels subministraments d’aigua, electricitat o qualsevol altre nou servei
El manteniment de l’enllumenat i la xarxa elèctrica del parc que estigui connectada
directament de la xarxa elèctrica del viari o d’altre subministrament elèctric exterior al
parc.
La neteja i manteniment, interior i exterior, d’elements, instal·lacions, infraestructures,
equipaments o edificis gestionats per l’ajuntament o per tercers, com són: pèrgoles
fotovoltaiques, carrils bici, xarxes de serveis, fibra òptica, wifi, sistema de
videovigilància,...
La coordinació, preparació, neteja i posada a punt del parc pels actes públics organitzats
o autoritzats per l’ajuntament, excepte aquells acordats per la Comissió de Seguiment.
La coordinació de les obres o actuacions desenvolupades per l’ajuntament o per tercers
en l’àmbit de manteniment del parc
El canvi de subministrament d’aigua freàtica per potable per al reg del parc
Qualsevol altre element o actuació no recollida als apartats a) i b)

Cinquena.- Regulació de l’ús del parc
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Amb la finalitat de preservar les condicions més òptimes del parc, l’ajuntament regula el seu ús
mitjançant les seves ordenances o criteris municipals establerts
Sisena.- Noves tasques
En qualsevol moment de la vigència d’aquest conveni, a proposta de la Comissió de Seguiment, i
previ acord entre les dues parts, l’AMB assumirà la realització de tasques no incloses als apartats a) i
b) de la Clàusula quarta. Aquestes noves tasques, si s’escau, seran objecte de pressupost
individualitzat i el seu cost es finançarà en la forma i condicions que en cada cas s’acordi. Aquests
acords s’hauran de formalitzar com Addenda al present conveni.
Setena.- Àmbit d’actuació.
Als efectes d’aquest conveni es considera que l’àmbit d’actuació del parc de Can Buxeres és el definit
entre l’Ajuntament i l’AMB, i que correspon a una superfície de 68.686,00 metres quadrats i es
contempla un espai per a magatzem de 338,40 metres quadrats.
Vuitena.- Coordinació i seguiment del conveni.
1.- Es crea una Comissió de seguiment del conveni, integrada per un tècnic responsable designat per
cadascuna de les administracions, amb la finalitat de realitzar tasques de coordinació, control i
supervisió dels serveis encomanats i amb capacitat per resoldre les incidències que es puguin
plantejar.
2.- La Comissió de seguiment programarà les tasques a realitzar i la millor forma de coordinar-les
amb els serveis tècnics municipals: obres de manteniment, seguretat i ordre públic, gestió d’actes
públics, etc. Així mateix emetrà un informe anual per tal de deixar constància de les tasques
realitzades, de les incidències que hagin succeït i una valoració econòmica dels costos de:
•
•
•
•

el servei de manteniment prestat, assumit per l’AMB
les actuacions per a la millora del manteniment ordinari, assumides per l’AMB
les millores i actuacions de caràcter estructural del parc, assumides per l’Ajuntament
la reparació i reposició d’elements malmesos en casos reiterats de vandalisme o
desapareguts per robatori, assumit per l’ajuntament

3.- La Comissió de de Seguiment establirà en cada cas que l’AMB o l’Ajuntament procedeixi a la
tramitació davant l’administració competent de les autoritzacions, llicències o permisos necessaris per
l’execució de les actuacions i instal·lacions programades per la Comissió. En el cas que l’Ajuntament
tramiti les autoritzacions, llicències o permisos necessaris per les noves instal·lacions serà amb total
indemnitat per la AMB davant les altres administracions públiques.
Novena.- Finançament.
1.- Els compromisos assumits per l’AMB en aquest conveni es valoren en 292.311,41 euros anuals, el
que fa un total de 1,169.245,64 euros en els 4 anys de vigència d’aquest conveni. Despesa que es
farà a càrrec de l’aplicació pressupostària M7030 17100 21000 del pressupost de l’any 2018 i
corresponents dels exercicis futurs. En els supòsits previstos a la Clàusula sisena, s’estarà a allò que
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en cada cas s’acordi, condicionat, si s’escau, a l'existència de crèdit suficient i adequat en els
pressupostos d'ambdues entitats
2.- L’ajuntament assumeix directament i al seu càrrec les despeses provinents dels consums d’aigua,
electricitat o qualsevol altre subministrament necessari pel funcionament dels equipaments que
formen part del servei gestionat per l’AMB. A aquests efectes al cost de qualsevol modificació dels
subministraments existents, o contractació d’un de nou, li serà d’aplicació el que preveu la Clàusula
sisena.
3.- L’ajuntament abonarà a l’AMB l’import tant del cost de les millores realitzades com de la reparació
i reposició d’elements malmesos en casos reiterats de vandalisme o desapareguts per robatori
determinats en l’informe anual emès per la Comissió de seguiment.
4.- L’ajuntament assumeix al seu càrrec les despeses derivades del manteniment dels elements i
serveis esmentats en l’apartat c) de la Clàusula quarta.
Desena.- Entrada en vigor i termini de vigència
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i, sense perjudici del que es preveu a la
Clàusula següent, tindrà una durada de quatre anys, i es prorrogarà tàcitament per successius
períodes anuals, fins a un màxim de quatre anys addicionals al termini inicial, llevat que s’extingeixi
per alguna de les causes previstes a la Clàusula següent.
Onzena.- Modificació, extinció i resolució del conveni
Per a la modificació del contingut del present Conveni es requerirà acord unànime de les parts
firmants
Aquest conveni s’extingirà pel compliment de les seves actuacions o per incorre en causa de
resolució.
Seran causes de resolució del present conveni:
a)
El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la seva pròrroga.
b)
L’acord unànime dels signants.
c)
Per decisió de qualsevol de les parts notificada amb un preavís de com a mínim 2 mesos
amb anterioritat al venciment del conveni o d’alguna de les seves pròrrogues.
d)
Per l’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels
signants. En aquest cas, es notificarà a la part incomplidora un requeriment para a que
compleixi les obligacions incomplertes, atorgant un termini de dos mesos. Si un cop
transcorregut el citat termini l’incompliment persistís, es notificarà a la part incomplidora la
concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni.
e)
Per les altres causes previstes en aquest conveni o en altres lleis.
El compliment i la resolució del present conveni donarà lloc a la liquidació del mateix amb
determinació de les obligacions i compromisos de cadascuna de les parts.
En els supòsits dels compromisos econòmics establerts en la seva clàusula novena, es tindran per
complerts quan l’objecte del conveni s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció d’ambdues parts. A
tal efecte, s’estendrà acta de mutu acord que signaran les parts en prova de conformitat.
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Dotzena.- Qüestions litigioses
Les controvèrsies que es poguessin plantejar sobre la interpretació i execució del Conveni seran
resoltes per mutu acord entre els interlocutors de cadascuna de les parts en el Conveni
Pel que fa a les qüestions litigioses en la interpretació i aplicació d’aquest Conveni que no s’hagin
pogut dirimir en el si de la Comissió de seguiment del conveni, ambdues parts se sotmeten a la
jurisdicció contenciosa administrativa en la manera regulada per la Llei de la jurisdicció esmentada.
I per que així consti, es signa el present conveni, en dos originals, en el lloc i data indicats a
l’encapçalament.”

SEGON.- Que els COMPROMISOS ECONÒMICS assumits per l’AMB en aquest conveni
per a l’exercici 2018, es valoren en 292.311,41 euros i aniran a càrrec de l’aplicació
pressupostària M7030 17100 21000 del seu pressupost.
Aquests compromisos es tindran per complerts quan l’objecte del conveni s’hagi realitzat en
els termes establerts, iI a resultes de la liquidació del mateix.
TERCER.- FACULTAR al Tinent d’Alcaldia d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat d’aquest Ajuntament tan àmpliament com en dret sigui possible, per a la
signatura de la minuta del Conveni aprovat en el punt primer del present dictamen i per a
quants actes siguin necessaris per al seu desenvolupament, vigència i efectivitat.
QUART.- DISPOSAR que a la Comissió de seguiment del conveni aprovat en l’acord
primer, sigui designat com a tècnic responsable per part de l’Ajuntament, el/la Director/a de
Servei de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, o tècnic/a en què aquest/a
designi. .
CINQUÈ.- PUBLICAR el Text íntegre de la minuta del conveni aprovat en l’acord primer, en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Portal de transparència municipal de la
web de l’Ajuntament de l’Hospitalet
SISÈ.- NOTIFICAR els precedents acords a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
SETÈ.- TRASLLADAR. els anteriors acords a la Secretària general del Ple, a la Gerència
municipal, a la Unitat de Pressupostos i Inversions d’aquest Ajuntament, i al Departament
de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.
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Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Tinent d'alcalde d'Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat

José Castro Borrallo

