
 
 

 
 

OD-15 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
Ple, de 17 de novembre de 2021 
CI, de 10 de novembre de 2021 
 
Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Cardedeu en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 

 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Cardedeu i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua, la vigència del qual finalitza el 31 
de desembre de 2021. 
 
El 27 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Cardedeu ha fet avinent al Consell Comarcal el seu interès per 
seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 109 subministraments d’electricitat, 17 de gas i 97 d’aigua. 
 
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència tècnica, 
jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa 
a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir d’exemple 
en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector públic constitueix 
un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania 
i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Cardedeu, amb NIF P0804500G, per a la prestació del 

servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de l’1 de gener de 2022, 
essent objecte del servei 109 subministraments d’electricitat, 17 de gas i 97 d’aigua. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues pròrrogues 
d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 6.717,20 euros. 

 



 
 

 
 

4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 
incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada anualitat. 
 

6. Aprovar el compromís d’ingrés de sis-mil set-cents disset euros amb vint cèntims (6.717,20 euros) a 
càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.” 

 
2. El 10 de novembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual correspon a la comarca l’adequada 
prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de les competències 
municipals, en els termes establerts per la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per la 
legislació de règim local.  

 

2. L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que els 
ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden establir 
convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi 
d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts.    

 

3. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència tècnica. 

 

4. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis, que estableix que la comarca, de conformitat amb allò que estableixi el 
programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència municipal en virtut de 
delegació o conveni. 

 

5. L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de serveis per 
delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis corresponents en la 
prestació del servei. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 

7. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter material, 
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret 
públic podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra 



 
 

 
 

administració, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la 
a terme. 

 

8. L’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i la resolució de 
l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o butlletí oficial 
corresponent. 
 

9. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  
estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de delegacions o 
encàrrecs de gestió realitzats per altres administracions. 

 

10. L’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels 
membres de les corporacions per a l’adopció dels acords relatius a la transferència de 
funcions o activitats a altres administracions públiques, així com l’acceptació de les 
delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per altres administracions, excepte que per llei 
s’imposi obligatòriament. 

 

11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 
energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir d’exemple 
en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector públic 
constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a 
altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un marc 
comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres objectius, la 
necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels 
recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de protegir i 
millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, dels 
ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió 

energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Cardedeu. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Cardedeu en matèria de gestió 
energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut següent: 



 
 

 
 

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, la senyora Núria Caellas i Puig.  
 
I de l’altra, el senyor Enric Olivé Manté, alcalde de l’Ajuntament de Cardedeu, assistit pel secretari de 
la corporació, el senyor Joan Manuel Ferrera Izquierdo. 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
La secretària i el secretari també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració 
local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
MANIFESTEN 

 

I. Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, correspon al 
Consell Comarcal prestar assistència tècnica als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha 
d’exercir aquestes funcions tenint en compte les necessitats dels diversos municipis. 

 

II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 
promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de despesa 
associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció del canvi 
climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de Cardedeu, en endavant l’ AJUNTAMENT, està interessat en què el 
CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua. 
 

D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen 
interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les 
següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual correspon a la comarca l’adequada prestació 
dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de les competències municipals, en 



 
 

 
 

els termes establerts per la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per la legislació de règim 
local.  
 

L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que els ens 
locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden establir convenis i que 
aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi d’igualtat i amb els 
criteris de coordinació establerts.    

 

II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la 
competència de la comarca per a la prestació d’assistència tècnica. 
 

III. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis, que estableix que la comarca, de conformitat amb allò que estableixi el programa 
d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o 
conveni. 

 
 L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de serveis per delegació 

o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis corresponents en la prestació del 
servei. 

 
IV. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter material, 
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic 
podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra administració, per 
raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. 

 
 Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i la resolució 

de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o butlletí oficial 
corresponent. 

 
V. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  estableix 

que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de delegacions o encàrrecs de gestió 
realitzats per altres administracions. 

 
 Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels 
membres de les corporacions per a l’adopció dels acords relatius a la transferència de funcions o 
activitats a altres administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encàrrecs 
de gestió realitzades per altres administracions, excepte que per llei s’imposi obligatòriament. 

 

VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 
energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, estableix 
que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir d’exemple en relació a 
l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector públic constitueix un 
motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia per part de la 
ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant 
mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 



 
 

 
 

 
VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un marc 

comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres objectius, la 
necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels 
recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de protegir i millorar 
l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, dels ecosistemes 
terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts compareixents 
atorguen aquest conveni que subjecten als següents 

 
 

P A C T E S 
 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 109 subministraments d’electricitat, 17 de 
gas i 97 d’aigua.  
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es compromet 
a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia elèctrica, 

gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb l’objectiu 
detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes contractades. 
 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, 
mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures estimades, la 
correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme d’energia, les possibles 
penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i consums i les possibles 
desviacions dels consums. 
 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la millora de 
l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i d’aigua, segons 
correspongui.  
 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i del 
consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les competències 
adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 



 
 

 
 

 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor d’aquest 
conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats amb 

el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de subministrament 

d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del servei 

per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest conveni. 
 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses comercialitzadores 

d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de l’AJUNTAMENT en 
qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los en nom de 
l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la contractació, 
facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són objecte d’aquest 
conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i d’aigua que utilitzi 
l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes de 
gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots els 
estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu electrònic 

corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL COMARCAL 
presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  enginyeria, d’arquitectura 
tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot ser la del CONSELL COMARCAL 
destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest conveni 

és de 6.717,20 euros. 
 



 
 

 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, el cost del 
servei corresponent s’actualitzarà successivament d’acord amb la variació salarial prevista pels 
pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada exercici.  

 
3. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que 

preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per 
l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Terminis i vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 
de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
Sisè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicac ió de la Llei de 
contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les seves 
pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en concret, per allò 
establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

Setè. Comissió de seguiment 
 
1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar pel compliment 

de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i avaluació del servei per tal 
d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar les mesures necessàries per 
desenvolupar i complir millor les obligacions que s’estableixen en aquest conveni.  
 

2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe, personal directiu o 
gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la 
formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
Novè. Extinció 

Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL tindrà dret a 

resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a conseqüència 
d’això 

d) El compliment del període de vigència 
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts 



 
 

 
 

 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que se 
suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència de les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de sis-mil set-cents disset euros amb vint cèntims (6.717,20 

euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat 
energètica.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i 
la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.  

 
 
 
Document signat electrònicament. 
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