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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 484678 U6NJU-A6F0I-M2DSV 9471010D00795B08B2978FF41C7E63E1C0A08AD9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT PER LA IMPLANTACIÓ D’UN PROJECTE INTEGRAL D’ENERGIA QUE
INCLOU L’AUTOCONSUM RENOVABLE I CONSISTENT EN L’ INSTAL·LACIÓ D’UNA FOTOLINERA AL
TERME MUNICIPAL D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Barcelona, a ... d.................. de 2015
D’una part, la Sra. Janet Sanz Cid Vicepresidenta de l’Àrea de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona –d’ara en endavant AMB-, en virtut de les competències delegades per Decret de
Presidència de l’AMB de data 30 de juliol de 2015 i assistida en aquest acte pel senyor Sebastià Grau
Àvila, Secretari General de l’AMB, nomenat per acord del Consell Metropolità de 21 de juliol de
2011, en funcions d’assessorament segons disposa l’apartat e) de l’article 3 del Reial decret
1174/1987, de 18 de setembre, regulador del règim jurídic dels funcionaris d’administració local
amb habilitació nacional, i en l’exercici de les seves funcions de fedatari i d’assessorament legal,
segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
D’altra part, la Sra. Pilar Díaz Romero Alcaldessa de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat assistida
per la Secretària General de l’Ajuntament, Sr. Pedro Carmona Pérez, en funcions d’assessorament
segons disposa l’apartat e) de l’article 3 del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, regulador
del règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació nacional, i en l’exercici de les
seves funcions de fedatari i d’assessorament legal, segons l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Les dues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a la formalització del present conveni, i
en la representació en què actuen,
EXPOSEN
I. Que mitjançant la Llei 31/2010, de 3 d’agost es va crear l’AMB, establint-se a l’article 14 E, apartat
e) com a competència, entre altres, la de promoció i, si s’escau, la gestió d’instal·lacions públiques i
privades d’energies renovables
II. Que d’acord amb Pla de Sostenibilitat de l’AMB (en endavant PSAMB), aprovat en data 28 de
gener de 2014 i el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de l’AMB, aprovat en data 27 de gener de 2015,
es preveu l’acció de promoció d’instal·lacions d’energia renovable (G.2.8), en coherència amb l’acció
N1-E4-027 Promoció d’instal·lacions d’energies renovables del PSAMB.
III. En el marc del PSAMB i del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic l’AMB impulsa propostes d’acció pel
canvi cap a un model descentralitzat de producció d’energia basat en tecnologies renovables, procés
que es defineix com a transició energètica. Aquest procés és fonamental per a avançar cap un model
energètic ambientalment, socialment i econòmicament sostenible.
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Dins de les propostes d’acció abans esmentades l’AMB impulsa projectes de fotolineres en edificis
municipals o plantes pròpies, com a proves pilot, que associïn el projecte fotovoltaic d’autoconsum
amb la recàrrega de vehicle elèctric destinat a vehicles elèctrics dels treballadors de l’ajuntament,
inclouen l’autoconsum renovable a través de l’aprofitament dels excedents de l’energia que no
s’utilitzi pel punt de recàrrega per l’equipament o edifici municipal proper.
Que el resultats tècnics i de funcionament obtinguts en aquest projecte seran compartits amb la
Direcció de Serveis de Mobilitat i Transport d’aquesta AMB que desenvoluparà l’estratègia
d’implantació d’infraestructures per al Vehicle Elèctric en el territori metropolità de Barcelona.
IV. Que l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, integrant de la Comissió tècnica per a un nou model
energètic a l’AMB, també té com a objectiu l’impuls d’una transició energètica i, per això, està
interessat en polítiques de foment d’un model d’energia descentralitzat basat en l’autosuficiència i
l’autoconsum renovables.
Per tot això, les parts com mesura d’adaptació al canvi climàtic i per avançar cap un model energètic
ambientalment, socialment i econòmicament sostenible, convenen mitjançant el present conveni
dur a terme el projecte comú d’instal·lació d’una fotolinera i amb subjecció a les següents
CLÀUSULES
Primera. Objecte del Conveni
És objecte del present Conveni l’establiment del marc de col·laboració entre les entitats intervinents
i la determinació de les condicions en què es durà a terme una mesura d’adaptació al canvi climàtic
consistent en la instal·lació d’una fotolinera al terme municipal d’Esplugues de Llobregat per tal de
col·laborar en fer efectius els objectius del Pla de Sostenibilitat de l’AMB i del Pla d’Adaptació al
Canvi Climàtic de l’AMB per l’impuls de la transició energètica cap un sistema basat en les energies
renovables i la seva producció local, l’estalvi i l’eficiència energètica.
El projecte de la fotolinera consta dels següents conceptes:


Mòduls fotovoltaics per a alimentar un punt de recàrrega de tipus normal (3,75 kWp)



Punt de recàrrega exterior per a un vehicle (cotxe o motocicleta) que garanteixi una
recàrrega el més universal possible.



Instal·lació per a l’aprofitament dels excedents (l’energia residual que no s’utilitzi pel punt
de recàrrega es farà servir per l’equipament o edifici municipal proper).



Tots els materials i mà d’obra necessaris: inversor, estructures de suport, proteccions,
escomeses, adequació del quadre elèctric, cablejat, etc.



Tramitació i legalització del conjunt per a permetre la seva entrada en funcionament
(garantia, taxes, llicències, avals, tramitació del punt de connexió si fos necessari, etc).
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Segona. – Execució dels treballs
L’AMB supervisarà la instal·lació de la fotolinera que realitzarà l’empresa adjudicatària i la Comissió
de seguiment prevista a la clàusula sisena d’aquest conveni efectuarà la validació de la instal·lació de
la fotolinera.
Qualsevulla modificació de la instal·lació requerirà l’aprovació explícita i prèvia de la Comissió de
seguiment i en cap cas podrà suposar l’increment de pressupost.
Tercera- Obligacions de les parts
1. Obligacions de l’AMB:
-

Instal·lar la fotolinera i fer-se càrrec dels costos d’aquesta instal·lació. L’import màxim
estimat és de 15.000,00 euros (IVA exclòs) i anirà a càrrec de la partida pressupostària
A3100 22639 17259.

-

Assumir-ne les possibles tasques de vigilància del primer any de funcionament.

-

Promoure les energies renovables vinculades a la transició cap a la mobilitat elèctrica entre
els treballadors de l’Ajuntament mitjançant una campanya de sensibilització.

2. Obligacions per a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat:
-

Disposició dels terrenys.

-

Vetllar pel bon funcionament de la instal·lació.

-

Assumir-ne les possibles tasques de vigilància a partir del segon any de funcionament.

-

Executar l’obra civil.

Quarta.- Disposició dels terrenys
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat s’encarregarà directament de la disponibilitat de terrenys i
permisos amb les diferents administracions implicades necessaris per a la instal·lació de la fotolinera
objecte d’aquest conveni.
Cinquena.- Finalització de la instal·lació i titularitat
Finalitzada la instal·lació, i als efectes de la seva posada en servei, s’aixecarà una Acta de finalització
que reflectirà llur estat i adequació al projecte d’instal·lació de la fotolinera.
L’Acta serà signada per un representant tècnic de l’Ajuntament d’Esplugues, pel representant de
l’empresa adjudicatària i per un representant tècnic de l’AMB.
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Finalitzada la instal·lació l’AMB cedirà a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat la propietat de la
fotolinera, sense perjudici, que la gestió de la instal·lació la realitzi l’AMB.
Sisena.- Comissió de seguiment.
L’Ajuntament d’Esplugues i l’AMB designaran respectivament dos representants per la constitució de
la Comissió Mixta de Seguiment, designació que serà comunicada a l’altra part dins el termini d’una
setmana des de la signatura del Conveni. Aquesta Comissió serà l’encarregada de resoldre els dubtes
d’interpretació del Conveni i de la resolució dels problemes que puguin plantejar-se durant la
instal·lació.
Setena.- Vigència i extinció del Conveni
El present Conveni restarà vigent des de la data de la seva signatura fins a la total liquidació de les
obligacions que se’n deriven en els termes previstos al clausulat del mateix. En cas que es necessiti
realitzar una ampliació de la fotolinera, aquesta es regularà mitjanant un annex al present conveni.
No obstant això, el Conveni s’extingirà de manera anticipada per alguna de les següents causes:
a) Per l’incompliment de les obligacions pactades.
b) Per mutu acord entre les parts.
c) Per impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista.
Vuitena.- Jurisdicció
El present Conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva aplicació.

Els compareixents troben conforme el present document i el signen en 2 exemplars originals, en el
lloc i en la data que s’han indicat en el encapçalament.

Sra. Janet Sanz Cid

Sra. Pilar Díaz Romero

Vicepresidenta de l’Àrea de Medi Ambient
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Alcaldessa de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat
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Sr. Sebastià Grau i Àvila

Sr. Pedro Carmona Pérez

Secretari general de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona

Secretari de
Llobregat

l’Ajuntament

d’Esplugues

de
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