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PROPOSTA DE DICTAMEN A LA COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI PER
A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT
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, APROVAT PEL
PLE EN SESSIO DE 24 DE JULIOL DE 2018

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:
VIST que l’Ajuntament Ple en sessió de 24 de juliol de 2018, va aprovar, amb el quòrum de
la majoria absoluta, el conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en
endavant AMB), per a l’encàrrec de gestió i el manteniment del Parc de Can Buxeres
d’aquest municipi.
ATÈS que el text de la clàusula desena del conveni aprovat relativa a la seva duració, és el
següent: “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”.
VIST que la Junta de Govern Local de l’AMB, en sessió de data 18 de setembre de 2018, ha
adoptat l’acord d’aprovar el Conveni esmentat, amb el contingut idèntic a l’aprovat per
l’Ajuntament de l’Hospitalet, a excepció de la clàusula Desena relativa a la duració del
mateix que es modifica en el sentit d’adaptar-la a la normativa vigent
ATÈS que la nova redacció de la clàusula segona del conveni, resultat de l’acord de la Junta
de Govern de l’AMB, és el següent: “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. Les parts podran acordar la pròrroga del present conveni per un període
addicional de 4 anys, el que requerirà un acord exprés de les parts, llevat que s’extingeixi
per alguna de les causes previstes a la Clàusula següent”.
VISTA la Provisió del tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Púbic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat
VIST l’informe jurídic i la documentació que integra l’expedient
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VIST que l’article 122.5 e) 2º de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local determina que és preceptiu l’informe de la Secretaria General del Ple, en assumptes
sobre matèries amb majoria especial.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple L’H28/2018, que consta a l’expedient
VIST que l’article 123.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
Local, atribueix al Ple la competència en relació a la transferència de funcions o activitats a
altres Administracions públiques, i que l’aparat 2 de la mateixa norma requereix el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple per a l’adopció
d’aquest acord.
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 MODIFICACIÓ DE LA CLAUSULA DESENA, amb el quòrum de
la majoria absoluta, de la minuta del Conveni de col·laboració subscrit amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, per a l’encàrrec de la gestió i el manteniment del parc de Can
Buxeres d’aquesta ciutat, aprovat pel Ple municipal en sessió ordinària del dia 24 de juliol de
2018, en el sentit següent:
ON DIU:
”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”.
HA DE DIR:
“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. Les parts podran acordar la pròrroga del present conveni per un
període addicional de 4 anys, el que requerirà un acord exprés de les parts, llevat que
s’extingeixi per alguna de les causes previstes a la Clàusula següent
SEGON.- RATIFICAR íntegrament el text de la minuta del conveni aprovat pel Ple municipal
en sessió de 24 de juliol de 2018, amb la incorporació de la modificació acordada en
l’apartat anterior.
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
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signatura dels documents i quants actes siguin necessaris per al desenvolupament, vigència
i efectivitat del conveni.
QUART.- PUBLICAR el text íntegre de la minuta del conveni ratificat en l’acord segon, en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Portal de transparència municipal de la web
de l’Ajuntament de l’Hospitalet
CINQUÈ.- NOTIFICAR els precedents acords a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
SISÈ.- TRASLLADAR. els anteriors acords a l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, a la Secretària General del Ple, a la Gerència municipal, a la Intervenció
General 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.

Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Tinent d'alcaldia d'Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat

José Castro Borrallo

