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Ignacio López Salvador, secretari de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
 
CERTIFICO: 
 
Que el PLE, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 29 d´abril de 2021 ha adoptat 
l’acord següent, que transcrit literalment diu: 
 

ACORD 
 

APROVACIÓ DEL TEXT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA I ELS AJUNTAMENTS DE 
CAMPLLONG, DE CASSÀ DE LA SELVA, DE FORNELLS DE LA SELVA, DE SANT 
ANDREU SALOU I DE LLAMBILLES PEL COFINANÇAMENT I LES CONDICIONS 
D’EXECUCIÓ, DIRECCIÓ I LLIURAMENT DE LES OBRES DEL PROJECTE VIA 
VERDA CASSÀ DE LA SELVA – CAMPLLONG – FORNELLS – LLAMBILLES 
RELACIONAT AMB LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER FOMENTAR 
L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DE VIES CICLISTES DE LES ENTITATS LOCALS I 
DETERMINATS CONSORCIS SUSCEPTIBLES DE FINANÇAMENT PROCEDENT 
DEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER) (ORDRE 
TES/61/2018, DE 7 DE JUNY, I RESOLUCIÓ TES/1849/2018, DE 24 DE JULIOL) 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Vist l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i determinats 
consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament 
procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), publicat al DOGC 
núm. 7640, el 12 de juny de 2018. 
 
Vist l’ORDRE TES/129/2018, de 24 de juliol, de modificació de l’Ordre TES/61/2018, de 
7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
a operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a l’execució d’actuacions 
de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER), publicat al DOGC núm. 7675, el 31 de juliol de 
2018. 
 
Vist la RESOLUCIÓ TES/1849/2018, de 24 de juliol, de convocatòria de subvencions 
per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats 
consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) (ref. BDNS 410257), publicada al DOGC núm. 
7677, de 2 d’agost de 2018, on es poden presentar actuacions en els següents eixos: 

 
OE 4.5.1. Línia 1. Vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat 
quotidiana 
OE 6.3.2. Línia 2. Vies ciclistes en àmbits d’interès natural o cultural destinades 
principalment a un ús turístic. 
 

Vist el punt 3.2 de l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, on s’estableix que els 
ajuntaments de poblacions de menys de 20.000 habitants no poden optar directament a 
les subvencions regulades en aquestes bases i que les actuacions que afectin els seus 
termes municipals hauran de ser presentades per un ens supramunicipal o per un 



consorci de què formin part aquests ajuntaments i que tingui com a objecte i finalitat el 
manteniment, desenvolupament i millora de vies ciclistes i la promoció del seu ús. 
 
Vist el punt 3.3 de l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, on s’estableix que la persona 
beneficiària ha de ser, amb caràcter general, l’executora de l’actuació aprovada. 
 
D’acord amb la Resolució definitiva TES/3340/2019, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya publicada en el DOGC el 9 de desembre de 
2019, en la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals i determinats 
consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament 
procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en la qual es 
concedeix una subvenció en el següent terme:  

 
Vist els acords de Ple dels ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells 
de la Selva i de Llambilles, presentats per registre d’entrada del Consorci de les Vies 
Verdes de Girona (en endavant CVV), on autoritzen el CVV a presentar la sol·licitud de 
subvenció i on es comprometen, entre altres, i en el supòsit que la petició sigui 
incorporada en la proposta de resolució de concessió definitiva, en aportar el 
cofinançament del projecte Via verda Cassà de la Selva – Campllong – Fornells – 
Llambilles, així com de la totalitat de l’IVA corresponent al total del cost del projecte. 
 
Vist que una vegada redactat el projecte executiu i d’acord amb la Memòria de les 
modificacions del projecte, redactada per l’enginyer de camins Xavier Frigola Mercader, 
hi han hagut canvis en el traçat de la via verda inicial, que una part del traçat previst que 
passava pel municipi de Cassà de la Selva ara passarà pel municipi de Sant Andreu 
Salou i, per tant, aquest últim municipi es compromet a aportar la part del cofinançament 
corresponent al seu tram de via verda, així com de la totalitat de l’IVA corresponent al 
total del cost del seu projecte. 
 
Vista la Memòria justificativa i  l’informe conjunt del Cap de serveis jurídics i del Secretari 
municipals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El present conveni de col·laboració i de finançament es regirà pel que disposen els 
article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que estableix 
la possibilitat de la transferència de competències entre Administracions Públiques i els 
articles. 47 i següents del mateix text legal, l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, articles 303 i següents del ROAS (Decret 
179/1995) i els articles 31.2, 31.3, 116.5 i 323.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic i l’article 8 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
que s’aprova el reglament general de la Llei de Contractes de les AAPP. 
 
En relació a la publicitat del conveni, el CVV ha de publicar el text íntegre del conveni al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, a la web del Registre de convenis de 
col·laboració i de cooperació de la Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els articles 110.3 i 112.2 de la 

Codi de 
l’opera
ció 

Projecte 
Beneficiari 
subvenció 

Ajut 
FEDER 

Cost total 
subvencionable 

Taxa de 
cofinança
ment 
resultant 

PO01-
012710 

Via verda Cassà de la Selva – 
Campllong – Fornells – Llambilles 

Consorci de les 
Vies Verdes de 
Girona 

750.000,00 € 1.500.000,00 € 50% 



Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
Tenint en compte que és d’aplicació l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, en relació a la 
competència del Ple per a l’adopció de l’acord de delegació de funcions per majoria 
absoluta, ja que el CVV durà a terme la contractació de tot el projecte el qual, en part, 
ve cofinançat pels cinc municipis esmentats anteriorment. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Delegar al Consorci de Vies Verdes de Girona la competència municipal de 
la contractació i realització, segons el conveni de col·laboració següent, de les obres 
dels Projectes d’Obra Local Ordinària de la Via Verda del Tram 1 i del Tram 2,3,4 i 5 de 
Cassà de la Selva. 
 
SEGON.- Aprovar el text del conveni de col·laboració entre el Consorci de les Vies 
Verdes de Girona i els ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de 
la Selva, de Sant Andreu Salou i de Llambilles pel cofinançament i les condicions 
d’execució, direcció i lliurament de les obres del projecte relacionat amb la convocatòria 
de subvencions per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats 
locals i determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional (FEDER) (Ordre TES/61/2018, de 7 de juny, i Resolució 
TES/1849/2018, de 24 de juliol), el literal del qual diu: 
 

 
“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU SALOU 

   

 

Girona, a data de la última signatura amb certificat digital 

 

PARTS 

 

D’una part, Eduard Llorà Cullet, president del Consorci de les Vies Verdes de Girona (en 
endavant CVV), d’acord amb les competències que li atribueix l’article 15 dels Estatus 
del Consorci, facultat per resolució de la Presidència de la Diputació de Girona de 23 de 
juliol de 2019 i per l’acord de l’Assemblea General de 3 de setembre de 2019, i facultat 



per aquest acte per resolució de Presidència de [data], assistit pel secretari general, 
Jordi Batllori i Nouvilas, el qual dona fe d’aquest acte. 
 
D’altra part, Lluis Freixas Vilardell, alcalde president de l’Ajuntament de Campllong, 
d’acord amb les competències que li atribueix l’article 21.1.b i f 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, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; facultat 
per aquest acte per resolució/acord de la Junta de Govern Local de [data] / acord del 
Ple de [data], assistit pel/per la secretari/a general de la corporació, Anna Fugarolas 
Viñolas, el/la qual dona fe d’aquest acte. 
 
D’altra part, Robert Mundet Anglada, alcalde president de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva, d’acord amb les competències que li atribueix l’article 21.1.b i f 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, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; facultat 
per aquest acte per resolució/acord de la Junta de Govern Local de [data] / acord del 
Ple de [data], assistit pel/per la secretari/a general de la corporació, Ignacio López 
Salvador, el/la qual dona fe d’aquest acte. 
 
D’altra part, Sònia Gràcia Xuclà, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Fornells de 
la Selva, d’acord amb les competències que li atribueix l’article 21.1.b i f 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, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; facultat 
per aquest acte per resolució/acord de la Junta de Govern Local de [data] / acord del 
Ple de [data], assistit pel/per la secretari/a general de la corporació, Joaquim Caritg 
Padrosa, el/la qual dona fe d’aquest acte. 
 
D’altra part, Josep M. Vidal i Vidal, alcalde president de l’Ajuntament de Llambilles, 
d’acord amb les competències que li atribueix l’article 21.1.b i f 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, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; facultat 
per aquest acte per resolució/acord de la Junta de Govern Local de [data] / acord del 
Ple de [data], assistit pel/per la secretari/a general de la corporació, Carles Patiño i 
Bartomeu, el/la qual dona fe d’aquest acte. 
 
D’altra part, Francesc Xavier Casanovas Busquets, alcalde president de l’Ajuntament de 
Sant Andreu Salou, d’acord amb les competències que li atribueix l’article 21.1.b i f 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, text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya; facultat per aquest acte per resolució/acord de la Junta de Govern Local de 
[data] / acord del Ple de [data], assistit pel/per la secretari/a general de la corporació, 
Montserrat Pérez García, el/la qual dona fe d’aquest acte. 

 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 

1. Vist l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i determinats 
consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament 
procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), publicat al 
DOGC núm. 7640, el 12 de juny de 2018. 
 

2. Vist l’ORDRE TES/129/2018, de 24 de juliol, de modificació de l’Ordre TES/61/2018, 
de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions a operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a 



l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), publicat al DOGC núm. 
7675, el 31 de juliol de 2018. 
 

3. Vist la RESOLUCIÓ TES/1849/2018, de 24 de juliol, de convocatòria de subvencions 
per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i 
determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) (ref. BDNS 410257), publicada al DOGC núm. 
7677, de 2 d’agost de 2018, on es poden presentar actuacions en els següents eixos: 
 
OE 4.5.1. Línia 1. Vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat 
quotidiana 
OE 6.3.2. Línia 2. Vies ciclistes en àmbits d’interès natural o cultural destinades 
principalment a un ús turístic. 
 

4. Vist el punt 3.2 de l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, on s’estableix que els 
ajuntaments de poblacions de menys de 20.000 habitants no poden optar directament 
a les subvencions regulades en aquestes bases i que les actuacions que afectin els 
seus termes municipals hauran de ser presentades per un ens supramunicipal o per 
un consorci de què formin part aquests ajuntaments i que tingui com a objecte i 
finalitat el manteniment, desenvolupament i millora de vies ciclistes i la promoció del 
seu ús. 
 

5. Vist el punt 3.3 de l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, on s’estableix que la persona 
beneficiària ha de ser, amb caràcter general, l’executora de l’actuació aprovada. 
 

6. Que dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria pública de 
subvencions esmentada en el punt 3, el Consorci de les Vies Verdes de Girona (en 
endavant CVV), d’acord amb el punt 3.2 de les bases, va presentar, entre altres, el 
projecte Via verda Cassà de la Selva – Campllong – Fornells – Llambilles (codi PO01-
012710). 

 
7. D’acord amb la Resolució definitiva TES/3340/2019 del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, publicada en el DOGC el 9 de desembre 
de 2019, en la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals i determinats 
consorcis per a l’execució d’actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament 
procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en la qual es 
concedeix una subvenció en el següent terme:  

 
8. Vist que en el punt 3 de la convocatòria s’estableix que l’import subvencionable és 

del 50 % del total de la despesa subvencionable, d’acord amb la base 6 de l’Ordre 
TES/61/2018, de 7 de juny, modificada per l’Ordre TES/129/2018, de 24 de juliol, i 
que la resta anirà a càrrec dels ens locals o consorcis que executin el projecte.  
 

9. Vist que en el punt 4.1.a de les bases reguladores s’estableix que per obtenir la 
condició de beneficiari de la subvenció s’ha de tenir la tresoreria necessària per poder 
assumir el pagament del cost total imputable a l’actuació i que generarà el dret de 
rebre el finançament procedent del FEDER. 
 

Codi de 
l’opera

ció 
Projecte 

Beneficiari 
subvenció 

Ajut 
FEDER 

Cost total 
subvencionable 

Taxa de 
cofinança

ment 
resultant 

PO01-
012710 

Via verda Cassà de la Selva – 
Campllong – Fornells – Llambilles  

Consorci de les 
Vies Verdes 

750.000,00 € 1.500.000,00 € 50% 



10. Vist que el cost total previsible del projecte presentat amb la sol·licitud (IVA inclòs) és 
de 2.300.129,00 € i que el cost total subvencionable és de 1.500.000,00 €. 
 

11. Vist els acords de Ple dels Ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de 
Fornells de la Selva i de Llambilles, presentats per registre d’entrada del CVV, on 
autoritzen el CVV a presentar la sol·licitud de subvenció i on es comprometen, entre 
altres, i en el supòsit que la petició sigui incorporada en la proposta de resolució de 
concessió definitiva, en aportar el cofinançament del projecte Via verda Cassà de la 
Selva – Campllong – Fornells – Llambilles, així com de la totalitat de l’IVA 
corresponent al total del cost del projecte. 

 
12. Vist que una vegada redactat el projecte executiu i d’acord amb la Memòria de les 

modificacions del projecte, redactada per l’enginyer de camins Xavier Frigola 
Mercader, hi han hagut canvis en el traçat de la via verda inicial, que una part del 
traçat previst que passava pel municipi de Cassà de la Selva ara passarà pel municipi 
de Sant Andreu Salou i, per tant, aquest últim municipi es compromet a aportar la 
part del cofinançament corresponent al seu tram de via verda, així com de la totalitat 
de l’IVA corresponent al total del cost del seu projecte. 
 

13. Vista la resolució definitiva del Departament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya de la convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de 
subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment 
territorial del turisme (en endavant PLANS FOMENT TURRISME 2019), on se li 
concedeix al CVV una subvenció d’import 400.000,00 € pel projecte de millora de la 
connectivitat i ampliació de la xarxa de vies verdes de les comarques gironines, que 
inclou tres dels projectes cofinançats a la convocatòria de subvencions per fomentar 
l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis 
susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER). L’import d’aquesta subvenció es repartirà a tots els projectes en 
funció del cost total subvencionable de cada projecte, on als Ajuntaments de 
Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de la Selva, de Llambilles i de Sant 
Andreu Salou li correspondria un import de 87.047,40 €. 
 

14. La Diputació de Girona manifesta la voluntat de fer una aportació extraordinària, 
d’import 1.523.199,00 €, per cofinançar els projectes per a l’execució d’actuacions de 
vies ciclistes amb finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER), on les seves condicions s’establiran a través d’un conveni amb 
el CVV. Als Ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de la Selva, 
de Llambilles i de Sant Andreu Salou li correspondria un import de 331.476,30 €. 

 
15. Vist que el cost previsible de la coordinació tècnica de seguretat i salut de les obres 

del projecte és d’import 10.637,20 €. 
 

16. D’acord amb els antecedents, es creu convenient signar un conveni amb els 
ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de la Selva, de 
Llambilles i de Sant Andreu Salou per regular les condicions pel cofinançament, 
l’execució, direcció i el lliurament de l’obra del projecte Via verda Cassà de la Selva 
– Campllong – Fornells – Llambilles, presentat a la convocatòria de subvencions per 
fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes. 
 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessàries per formalitzar aquest 
conveni, d’acord amb els següents 

 

PACTES 



 

Primer. Objecte del conveni 

 

El present conveni de col·laboració té per objecte: 
 

a) Que els ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de la 
Selva, de Llambilles i de Sant Andreu Salou, entitats signants d’aquest conveni, 
autoritzin el Consorci de les Vies Verdes (en endavant CVV) a realitzar la 
contractació, l’adjudicació i execució de les obres del projecte Via verda Cassà 
de la Selva – Campllong – Fornells – Llambilles.  

b) Regular les condicions d’execució, direcció i lliurament de les obres del projecte 
esmentat, abans de l’inici del procediment de contractació.  

c) Que els ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de la 
Selva, de Llambilles i de Sant Andreu Salou assumeixin el compromís d’abonar 
al CVV el cost derivat de la coordinació tècnica de seguretat i salut de les obres, 
atès que aquestes despeses no han estat previstes inicialment amb la 
presentació de la sol·licitud. 

d) Que els ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de la 
Selva, de Llambilles i de Sant Andreu Salou assumeixen el compromís d’abonar 
al CVV l’import del cofinançament detallat en els Annexos I i II d’aquest conveni, 
als efectes del que disposen els articles 31.2, 31.3, 116.5 i 323.5 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l’article 8 del Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la 
Llei de Contractes de les AAPP.  

e) Establir la forma de pagament de l’import cofinançat del projecte Via verda Cassà 
de la Selva – Campllong – Fornells – Llambilles, detallat en els Annexos I i II 
d’aquest conveni, als efectes del que disposen els articles 31.2, 31.3, 116.5 i 
323.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i 
l’article 8 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
reglament general de la Llei de Contractes de les AAPP. 

 
A efectes indicatius, el pressupost d’execució del projecte que servirà per establir el preu 
de licitació del contracte, a més de l’import de l’IVA,  i la distribució de finançament entre 
les parts és la següent:  
 

PROJECTE 
PRESSUPOST 

EXECUCIÓ PER 
CONTRACTE 

IMPORT  
IVA 

PREVISIÓ COST 
COORDINACIÓ 
SEGURETAT I 

SALUT 

Ajut FEDER 
AJUT PLANS 

FOMENT 
TURISME 2019 

APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ DE 

GIRONA 

COFINANÇAMENT 
AJUNTAMENTS 

Via verda Cassà 
de la Selva – 
Campllong – 

Fornells – 
Llambilles (codi 
PO01-012710) 

1.677.387,96 € 352.251,47 € 10.637,20 € 750.000,00 € 87.047,40 € 331.476,30 € 871.752,93 € 

 
Segon. Obligacions econòmiques 

 
Prèviament a l’aprovació de l’expedient de contractació, els ajuntaments de Campllong, 
de Cassà de la Selva, de Fornells de la Selva, de Llambilles i de Sant Andreu Salou 
hauran d’acreditar la plena disponibilitat de la despesa que cofinancen, d’acord amb les 
dades detallades en l’Annex II, en els exercicis pressupostaris corresponents, mitjançant 
els certificats de l’acord d’autorització i compromís de la despesa, així com els 
corresponents documents comptables expedits per la Intervenció municipal.  
 
El detall de l’aportació econòmica és el que figura en els Annexos I i II d’aquest conveni. 
Aquests imports són provisionals i seran revisats al final de l’execució de l’obra d’acord 



amb la certificació final i liquidació del contracte. En el cas d’existir majors despeses per 
a la realització dels projectes indicats degudament tramitades conforme a la normativa 
de contractació, aquestes seran assumides pels ajuntaments de Campllong, de Cassà 
de la Selva, de Fornells de la Selva, de Llambilles i de Sant Andreu Salou en proporció 
a les respectives aportacions fixades a l’Annex II. En el cas que es produeix una menor 
despesa es procedirà d’igual forma. 
 
El CVV s’obliga a destinar l’aportació total realitzada pels ajuntaments de Campllong, de 
Cassà de la Selva, de Fornells de la Selva, de Llambilles i de Sant Andreu Salou al 
finançament del contracte objecte d’aquest conveni.  
 
Els Ajuntaments es comprometen a notificar al CVV la generació d’ingressos nets 
d’acord amb el que estableix l’article 61 del Reglament (UE) 1303/2013. 
 
Tercer. Terminis de pagament 
 
En el termini de dos mesos des de la data de publicació de l’anunci de licitació o de la 
formalització del contracte en el Perfil del contractant del CVV, els ajuntaments de 
Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de la Selva, de Llambilles i de Sant Andreu 
Salou hauran d’abonar al CVV la quantitat corresponent a la primera anualitat (any 2021) 
en virtut dels pactes primer i segon d’aquest conveni. Els imports corresponents a la 
segona i tercera anualitat (2022 i 2023) hauran de ser ingressats al CVV durant el primer 
trimestre de cada any.  
 
El CVV notificarà als ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de 
la Selva, de Llambilles i de Sant Andreu Salou sobre la data de publicació de l’anunci de 
licitació o de la formalització del contracte. Aquesta data es podrà comprovar també al 
Perfil del contractant del CVV.  
 
Quart. Titularitat 
 
D’acord amb el punt 19.1.t de l’ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, la qual dona 
compliment a l’article 71 del Reglament (UE) 1303/2013, el CVV serà titular de l’obra 
detallada a la clàusula primera durant un termini mínim de 5 anys, a comptar de l’endemà 
de la recepció de l’obra. 
 
El CVV haurà de reflectir l’obra en el seu inventari de béns d’acord amb el Manual de 
Normes i Procediments. Criteris per la gestió de béns del Sistema de Gestió Patrimonial 
de la Diputació de Girona.  
 
Els ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de la Selva, de 
Llambilles i de Sant Andreu Salou posaran a disposició del CVV, lliure de càrregues i 
gravàmens, els terrenys necessaris per executar l’obra i, també, els permisos necessaris 
per dur a terme aquest projecte d’execució d’obra. 
 
Un cop transcorregut el termini mínim de 5 anys, el CVV cedirà l’obra als municipis 
signants del conveni, fent constar que l’han d’afectar de forma necessària a l’ús de via 
verda i en ús al CVV. Aquesta operació, si cal, s’haurà de reflectir en el corresponent 
inventari de béns municipal.  
 
Pel que fa al manteniment i a la conservació d’aquest tram, fins que el CVV no en 
traspassi la titularitat als ajuntaments, el manteniment el portarà a terme el CVV, 
aplicant-hi les mateixes operacions que a la resta de via verda, per la qual cosa 
s’ajustarà a la quota ordinària que aporta cada ajuntament en funció dels quilòmetres 
nous de via verda que tindrà de més. 



 
Una vegada transferida la titularitat als Ajuntaments, el CVV proposarà que aquest nou 
tram passi a gestionar-se conjuntament i amb les mateixes condicions que la resta de 
trams que formen part del CVV i aplicant en tot moment els estatuts vigents d’aquest 
organisme.  
 
Cinquè. Expropiacions 
 
En el cas que els terrenys afectats estiguin objecte d’expropiació, el cost total de les 
expropiacions seran a càrrec dels ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de 
Fornells de la Selva, de Llambilles i de Sant Andreu Salou. 
 
Hi ha la possibilitat de sol·licitar l’assistència tècnica al Servei d’Expropiacions de la 
Diputació de Girona per tramitar administrativament l’expedient de les expropiacions 
dels terrenys. 
 
Sisè. Interlocutor, responsable del contracte i direcció tècnica 
 
En fase d’execució de la contractació, el CVV serà l’òrgan de contractació que ostenta 
la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, penalitzar i acordar-
ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta. 
 
Per tal de dur a terme aquestes prerrogatives de forma efectiva i coordinada, els 
ajuntaments de Campllong, de Cassà de la Selva, de Fornells de la Selva, de Llambilles 
i de Sant Andreu Salou nomenaran un interlocutor i el CVV nomenarà un responsable 
del contracte. El responsable del contracte, amb constant comunicació amb els 
interlocutors municipals, serà l’encarregat, amb caràcter general, de supervisar 
l’execució del contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi 
d’assegurar la correcta realització de les prestacions pactades, assenyalant el ritme 
d’execució convenient així com reforçar el control del compliment del contracte i agilitzar 
la solució de les diverses incidències que puguin sorgir durant la seva realització. 
 
El CVV encarregarà per mitjà d’un contracte extern la coordinació tècnica de seguretat 
i salut de les obres i la direcció tècnica de l’execució de les obres, al Servei d’Enginyeria 
de la Diputació de Girona. La direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància 
de la correcta realització.  
 
La direcció tècnica i el responsable del contracte en el marc de les seves respectives 
competències seran els responsables de l’estricta subjecció de les obres a les 
estipulacions contingudes en el plec de clàusules administratives particulars i al projecte 
que serveix de base al contracte. 
 
Setè. Seguiment 
 
El control i seguiment del conveni de finançament el durà a terme el CVV.  
 
Es constituirà, també, una Comissió Mixta formada per un membre de cadascun dels 
signataris d’aquest document, la qual tindrà per objecte revisar i garantir la correcta 
execució del projecte segons s’estableix en les presents clàusules. També tindrà com a 
finalitat interpretar el contingut de les clàusules del conveni. Aquesta Comissió no tindrà 
personalitat jurídica.  
 
La Comissió es considerarà formada amb la presència de totes les parts signatàries. 
Actuarà com a secretari/ària el secretari general del CVV o funcionari/ària de carrera en 



que delegui. Aquesta es reunirà a iniciativa del president del CVV, quan algun dels seus 
membres ho sol·liciti. Els acords hauran d’ésser aprovats per consens dels signataris 
d’aquest conveni. 
 
Vuitè. Termini de vigència i pròrrogues 
 
El present conveni de col·laboració entrarà en vigor des del moment de la seva signatura 
i fins que es compleixin la totalitat de les obligacions contretes. La seva durada inicial 
prevista és pels anys 2021-2024.  
 
El conveni es podrà prorrogar al cap de 4 anys de la seva signatura, per un període 
màxim de 4 anys més, per tal de donar compliment a allò establert al pacte quart, i 
sempre que s’acordi de manera expressa per totes les parts, amb caràcter anual. El 
període de preavís per fer la pròrroga serà de dos mesos d’antelació de la finalització 
del conveni.  
 
Novè. Règim de modificació de conveni 
 
Les modificacions substancials del present conveni es realitzaran mitjançant addenda i 
per acord de totes les parts. 
 
Desè. Normativa legal 
 
El present conveni de col·laboració i de finançament es regirà pel que disposen els 
articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, articles 
303 i següents del ROAS (Decret 179/1995) i els articles 31.2, 31.3, 116.5 i 323.5 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l’article 8 del Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la Llei de 
Contractes de les AAPP.  
 
Onzè. Publicitat del conveni 
 
El CVV ha de publicar el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, a la web del Registre de convenis de col·laboració i de cooperació de la 
Generalitat de Catalunya i una referència d’aquest al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els articles 110.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Dotzè. Formes d’extinció del Conveni 
 
El present conveni de col·laboració interadministratiu de finançament s’extingirà per les 
següents causes:  

a) Per l’incompliment per part de qualsevol de les parts que l’hagin subscrit. 
b) Per finalització de la seva vigència. 
c) Pel compliment del contingut d’aquest conveni. 
d) Mitjançant la denúncia expressa d’una de les parts que exercita l’opció d’oposar-

se a la pròrroga. 
e) Per qualsevol altre causa prevista en el conveni o en altres lleis. 

 
Tretzè. Minoració, compensació i reintegrament 
 
Si una vegada justificades les despeses de les actuacions del projecte objecte d’aquest 
conveni, l’import de la subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) és objecte de minoració d’acord amb el punt 5.3 i 18.2 de l’ l’ORDRE 



TES/61/2018, de 7 de juny, els ajuntaments implicats en el projecte hauran de fer-se 
càrrec d’aquest import en funció del % de cofinançament que han aportat, excepte si 
aquest fet és responsabilitat imputable al CVV. 
 
Si finalitzat el termini de pagament en voluntària, regulat al pacte tercer o en el primer 
apartat del present pacte, no s’ha fet el pagament corresponent, el CVV podrà 
compensar el deute pendent amb el pagament de qualsevol crèdit que el deutor tingui o 
pugui tenir, per qualsevol concepte, amb el CVV o amb la Diputació de Girona. 
 
Si les actuacions objecte de finançament FEDER regulat en aquest conveni són objecte 
d’un procés de reintegrament de la subvenció com a causa de la detecció, per part de 
l’autoritat de l’auditoria del Programa Operatiu FEDER o per altres organismes de control 
previstos per la normativa europea, d’irregularitats en l’execució de la despesa 
certificada que comporten correccions sobre la despesa elegible, cada administració, 
d’acord amb el grau de responsabilitat, haurà de fer-se càrrec d’aquesta nova obligació 
econòmica així com de la corresponent sanció, establerta en els capítols I i II del Títol 
IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que se’n pugui 
derivar. 
 
Catorzè. Litigis 
 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord de naturalesa 
administrativa, les parts es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa, un cop 
s’esgoti la via de resolució pactada en seu de la Comissió Mixta. 
 
Abans d’acudir a la jurisdicció contenciosa administrativa, caldrà formular requeriment 
previ, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Quinzè. Clàusula d’atribució de competències  
 
En relació a aquest conveni aprovat per resolució de Presidència del CVV i per acord de 
Ple Municipal/Junta de Govern de cada ajuntament, quan s’hagi de procedir a realitzar 
a posteriori, correccions d’errades materials, aritmètiques i modificacions no 
substancials, es podran resoldre per resolució de Presidència i Alcaldia, a efectes de 
celeritat i simplificació del procediment administratiu. 
 
 
I, en prova de conformitat, totes les parts signen el present conveni de col·laboració en 
el lloc i la data que s’assenyalen a les signatures d’aquest document. 
 
Girona, 
Pel Consorci de les Vies Verdes,      
        
 
Eduard Llorà Cullet     Jordi Batllori i Nouvilas 
President      Secretari 
 
 
Campllong 
Per l’Ajuntament de Campllong  
 
 
Lluis Freixas Vilardell     Anna Fugarolas Viñolas  
Alcalde      Secretaria 



 
 
Cassà de la Selva 
Per l’Ajuntament de Cassà de la Selva   
 
 
Robert Mundet Anglada    Ignacio López Salvador 
Alcalde      Secretari 
 
 
Fornells de la Selva, 
Per l’Ajuntament de Fornells de la Selva   
 
Sònia Gràcia Xuclà     Joaquim Caritg Padrosa 
Alcaldessa      Secretari 
Llambilles, 
Per l’Ajuntament de Llambilles  
 
 
Josep M. Vidal i Vidal     Carles Paiño i Bartomeu 
Alcalde      Secretari 
 
 
Sant Andreu Salou, 
Per l’Ajuntament de Sant Andreu Salou  
 
 
Francesc Xavier Casanovas Busquets  Montserrat Pérez García  
Alcalde      Secretaria 



 
Annex I 
 

PROJECTE 
PRESSUPOST 

EXECUCIÓ PER 
CONTRACTE 

IMPORT  
IVA 

PREVISIÓ COST 
COORDINACIÓ 
SEGURETAT I 

SALUT 

Ajut FEDER 
AJUT PLANS 

FOMENT 
TURISME 2019 

APORTACIÓ 
DIPUTACIÓ DE 

GIRONA 

COFINANÇAMENT 
AJUNTAMENTS 

Via verda Cassà 
de la Selva – 
Campllong – 

Fornells – 
Llambilles (codi 
PO01-012710) 

1.677.387,96 € 352.251,47 € 10.637,20 € 750.000,00 € 87.047,40 € 331.476,30 € 871.752,93 € 

  



 
 
Annex II 
 

Distribució del finançament del projecte: 
Via verda Cassà de la Selva – Campllong – Fornells – Llambilles (codi PO01-012710)  
 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 

AGENT FINANÇADOR   IMPORTS 

FEDER D’acord amb la resolució definitiva 750.000,00 € 

PLANS FOMENT TURISME 2019 D’acord amb la resolució definitiva (part proporcional) 87.047,40 € 

DIPUTACIÓ DE GIRONA D’acord amb el compromís de l’aportació de finançament 331.476,30 € 

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA 
SELVA 

COFINANÇAMENT AJUNTAMENT/S que consta en la Taula de 
l’Annex I d’aquest document  

324.245,15 € 

AJUNTAMENT DE CAMPLLONG 
COFINANÇAMENT AJUNTAMENT/S que consta en la Taula de 
l’Annex I d’aquest document 

167.969,62 € 

AJUNTAMENT DE FORNELLS DE LA 
SELVA 

COFINANÇAMENT AJUNTAMENT/S que consta en la Taula de 
l’Annex I d’aquest document 

184.311,10 € 

AJUNTAMENT DE LLAMBILLES 
COFINANÇAMENT AJUNTAMENT/S que consta en la Taula de 
l’Annex I d’aquest document 

132.870,67 € 

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU 
SALOU 

COFINANÇAMENT AJUNTAMENT/S que consta en la Taula de 
l’Annex I d’aquest document 

62.356,39 € 

TOTAL INGRESSOS 2.040.276,63 € 

       

 

AJUNTAMENT 
  ANUALITATS 

TOTAL 2021 2022 2023 

Sant Andreu Salou 62.356,39 € 31.178,20 € 31.178,19 € 0,00 € 

Llambilles 132.870,67 € 44.290,22 € 44.290,22 € 44.290,23 € 

Cassà de la Selva 324.245,15 € 108.081,72 € 108.081,72 € 108.081,71 € 

Campllong 167.969,62 € 55.989,87 € 55.989,87 € 55.989,88 € 

Fornells de la Selva 184.311,10 € 61.437,03 € 61.437,03 € 61.437,04 € 

TOTAL 871.752,93 € 300.977,04 € 300.977,03 € 269.798,86 € 



 
 

 
 

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
601-1700-700000 “Vies verdes quota 2021” i 601-1700-600001 “Vies verdes 
expropiacions” amb les retencions de crèdit 220219000064, 2020219000063, 
202019000062 i 220219000061 i segons es detalla a la taula següent: 
 

Any Import

2021 75.000,00 €                                        

2022 75.000,00 €                                        

2023 75.000,00 €                                        

Any Import

2021 33.081,72 €                                        

2022 33.081,72 €                                        

2023 33.081,72 €                                        

601-1700-70000 "Vies verdes quota 2021"

601-1700-60001 "Vies Verdes expropiacions"

 
 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització es subordina 
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.  
 
QUART.- Traslladar aquest acord al Consorci de les Vies Verdes de Girona, als 
ajuntaments de Campllong,  de Fornells de la Selva, de Llambilles i de Sant Andreu 
Salou i a la Intervenció de la Corporació. 
 
CINQUÈ.- Publicar aquest acord d’acord amb allò previst en l’article 9.3 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
 
I, perquè així consti, signo el present certificat advertint, conforme disposa l’article 206 
del reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i règim Jurídic de les entitats Locals, que resta pendent 
d’aprovació l’acta corresponent. 
 
Signat i datat digitalment, 
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