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CONVENI ENTRE ETH CONSELH GENERAU 
D’ARAN, ER AJUNTAMENT DE LES E ER 

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL ENTÀS ÒBRES DE 
REABILITACION DERA CASA DETH HARO, EN 
TÈRME MUNICIPAU DE LES (VAL D’ARAN) 

 
 
 
AMASSADI 
 
 
D’un biais, eth senhor Albert Civit Fons, 
director der Institut Català del Sòl. 
 
D’aute biais part, eth senhor Carlos Barrera 
Sánchez, sindic d’Aran. 
 
E, d’un aute biais, eth senhor Emilio Medan 
Ané, baile–president der Ajuntament de Les. 
 
 
 
INTERVIEN E ACTUEN 
 
 
Eth senhor Albert Civit Fons, qu’actue en nòm 
e representacion der Institut Català del Sòl, de 
conformitat damb es foncions autrejades per 
article 10 dera Lei 4/1980, de 16 de deseme, 
de creacion der Institut Català del Sòl. 
 
 
Eth senhor Carlos Barrera Sánchez, qu’actue 
en nòm e representacion deth Conselh 
Generau d’Aran, nomentat ena session 
constitutiva deth Conselh Generau d’Aran, de 
15 de junh de 2015, d’acòrd damb es facultats 
que li autregen er article 29 dera Lei 1/2015, 
de 5 de hereuèr, sus eth regim especiau 
d’Aran. 
 
Eth senhor Emilio Medan Ané, qu’actue en 
nòm e representacion der Ajuntament de Les, 
en us des atribucions que li autregen es 
articles 21.1.b) dera Lei 7/1985, de 2 d’abriu, 
Reguladora des Bases de Regim Locau, e 53.1) 
deth Tèxte rehonut dera Lei municipau e de 
regim locau de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abriu. 
 
 
Es parts se reconeishen mutuauments era 
capacitat legau de besonha entara 
formalizacion d’aguest convèni, e, en 
conseqüéncia 
 
 

CONVENI ENTRE EL CONSELH GENERAU 
D’ARAN, L’AJUNTAMENT DE LES I L’INSTITUT 

CATALÀ DEL SÒL PER A LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE LA CASA DETH HARO, AL 

TERME MUNICIPAL DE LES (VAL D’ARAN) 
 
 
 
REUNITS 
 
 
D’una part, el senyor Albert Civit Fons, 
director de l’Institut Català del Sòl. 
 
D’una altra part, el senyor Carlos Barrera 
Sánchez, síndic d’Aran. 
 
I, d’una altra part, el senyor Emilio Medan 
Ané, alcalde–president de l’Ajuntament de 
Les. 
 
 
INTERVENEN I ACTUEN 
 
 
El senyor Albert Civit Fons, que actua en nom i 
representació de l’Institut Català del Sòl, de 
conformitat amb les funcions atribuïdes per 
l’article 10 de la Llei 4/1980, de 16 de 
desembre, de creació de l’Institut Català del 
Sòl. 
 
El senyor Carlos Barrera Sánchez, que actua en 
nom i representació del Conselh Generau 
d’Aran, nomenat en la sessió constitutiva del 
Conselh Generau d’Aran, de 15 de juny de 
2015, d’acord amb les facultats que li 
atorguen l’article 29 de la Lei 1/2015, de 5 de 
febrer, sobre el règim especial d’Aran. 
 
 
El senyor Emilio Medan Ané, que actua en nom 
i representació de l’Ajuntament de Les, en ús 
de les atribucions que li confereixen els 
articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, i 
53.1) del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
 
Les parts es reconeixen mútuament la 
capacitat legal necessària per a la 
formalització d’aquest conveni, i, en 
conseqüència 
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EXPÒSEN  
 
 
I.- Eth Conselh Generau d’Aran e er 
Ajuntament de Les an acordat era 
reabilitacion dera Casa deth Haro coma 
sedença deth Centre d’Interpretacion des 
hèstes deth Haro, en municipi de Les (Val 
d’Aran). 
 
 
II.- Eth Conselh Generau d’Aran e er 
Ajuntament de Les an estimat eth còst dera 
actuacion de reabilitacion dera Casa deth 
Haro, ena quantitat de 295.976,71€, IVA 
includit. 
 
 
III.- Es pressupòsti dera Generalitat de 
Catalunya der an 2017, includissen era partida 
corresponenta ara subvencion entara 
reabilitacion dera Casa deth Haro, per un 
impòrt de 295.976,71€, IVA includit. 
 
 
IV.- En data 20 de deseme de 2017, eth 
Departament de Cultura, mejançant era 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (en 
endauant era OSIC), concedic ua subvencion 
en espècia ath Conselh Generau d’Aran entath 
finançament totau des òbres de reabilitacion 
dera Casa deth Haro, per un impòrt de 
295.976,71€, IVA includit.  
 
 
V.- Mejançant resolucion data 20 de deseme 
de 2017, era OSIC aportèc era despena de 
295.976,71€ associada ad aguesta òbra e 
establic que serie er Institut Català del Sòl (en 
endauant er INCASÒL) er organisme qu’amiarie 
a tèrme er encargue de gestion. 
 
 
VI.- En data 27 de deseme de 2017, eth 
Departament de Cultura e er INCASÒL 
soscriueren era concrecion der encargue, ar 
empara des articles 12.2 e 12.3 dera Lei 
4/1980 de creacion der INCASÒL, er objècte 
deth quau ère encargar ar INCASÒL era gestion 
deth projècte arquitectonic, direccions 
facultatives e era execucion des òbres de 
reabilitacion dera Casa deth Haro, en municipi 
de Les, e definir er abast d’aguest encargue. 
 
De conformitat damb er encargue de gestion, 
eth còst dera gestion der INCASÒL ei de 
14.983,85€, IVA non includit, impòrt que serà 

EXPOSEN  
 
 
I.- El Conselh Generau d’Aran i l’Ajuntament 
de Les han acordat la rehabilitació de la Casa 
deth Haro com a seu del Centre 
d’Interpretació de les festes deth Haro, al 
municipi de Les (Val d’Aran). 
 
 
 
II.- El Conselh Generau d’Aran i l’Ajuntament 
de Les han estimat el cost de l’actuació de 
rehabilitació de la Casa deth Haro, en la 
quantitat de 295.976,71€, IVA inclòs. 
 
 
 
III.- Els pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya de l’any 2017, inclouen la partida 
corresponent a la subvenció per a la 
rehabilitació de la Casa deth Haro, per un 
import de 295.976,71€, IVA inclòs. 
 
 
IV.- En data 20 de desembre de 2017, el 
Departament de Cultura, mitjançant l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural (en endavant 
l’OSIC), va concedir una subvenció en espècie 
al Conselh Generau d’Aran per al finançament 
total de les obres de rehabilitació de la Casa 
deth Haro, per un import de 295.976,71€, IVA 
inclòs.  
 
 
V.- Mitjançant resolució data 20 de desembre 
de 2017, l’OSIC va aportar la depesa de 
295.976,71€ associada a aquesta obra i va 
establir que seria l’Institut Català del Sòl (en 
endavant l’INCASÒL) l’organisme que duria a 
terme l’encàrrec de gestió. 
 
 
VI.- En data 27 de desembre de 2017, el 
Departament de Cultura i l’INCASÒL van 
subscriure la concreció de l’encàrrec, a 
l’empara dels articles 12.2 i 12.3 de la Llei 
4/1980 de creació de l’INCASÒL, l’objecte del 
qual era encarregar a l’INCASÒL la gestió del 
projecte arquitectònic, direccions facultatives 
i l'execució de les obres de rehabilitació de la 
Casa deth Haro, al municipi de Les, i definir 
l’abast d’aquest encàrrec. 
 
De conformitat amb l’encàrrec de gestió, el 
cost de la gestió de l’INCASÒL és de 
14.983,85€, IVA no inclòs, import que serà 
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abonat damb cargue ath romanent provinent 
deth procediment de licitacion des contractes 
includits en encargue, tostemps que ac pogue 
absorbir. En cas que non i auesse romanent o 
que aguest non compensèsse eth nomentat 
còst, en madeish encargue se hè a constar que 
er OSIC abilitarà era aplicacion pressupostària 
corresponenta entà hèr front ath sòn 
pagament. 
 
 
VII.- Era quantitat de 295.976,71€, IVA 
includit, que sufrague eth Departament de 
Cultura mejançant er OSIC, siguec transferida 
ar INCASÒL, en data 31 de gèr de 2018. 
 
 
VIII.- Er Ajuntament de Les, mejançant ofici 
de 5 de març de 2018, comuniquèc ar INCASÓL 
qu’acordèren era cession gratuïta der us dera 
finca urbana ‘Edifici dera Crata’, tanben 
nomentada Casa deth Haro, a favor deth 
Conselh Generau d’Aran, per un tèrme de 
cinquanta ans, entà destinar-la as finalitats de 
promocion dera cultura aranesa e occitana. En 
madeish ofici, s’utorizèc ar INCASÒL a accedir 
ar edifici objècte de reabilitacion en moment 
en qué estimèsse oportun e de besonh. 
 
 
 
IX.- Eth Consell de Direcció der INCASÒL a 
aprovat aguest convèni en data 25 de juriòl de 
2018, eth Conselh de Govèrn del Conselh 
Generau d’Aran ac a hèt en data 30 de juriòl 
de 2018 e eth Plen der Ajuntament de Les ac a 
hèt en data 31 d’agost de 2018. 
 
 
D’acòrd damb çò exposat, es parts soscriuen 
aguest convèni, damb subjeccion as següentes 
 
 
 
CLAUSULES 
 
 
Prumèra.- Objècte deth convèni 
 
Ei objècte d’aguest convèni establir era 
collaboracion entre es parts entara execucion 
des òbres de reabilitacion dera Casa deth 
Haro, en municipi de Les. 
 
 
 
 

abonat amb càrrec al romanent provinent del 
procediment de licitació dels contractes 
inclosos a l'encàrrec, sempre que ho pugui 
absorbir. En cas que no hi hagués romanent o 
que aquest no compensés l'esmentat cost, en 
el mateix encàrrec es fa constar que l'OSIC 
habilitarà l’aplicació pressupostària 
corresponent per fer front al seu pagament. 
 
 
 
VII.- La quantitat de 295.976,71€, IVA inclòs, 
que sufraga el Departament de Cultura 
mitjançant l'OSIC, va ser transferida a 
l’INCASÒL, en data 31 de gener de 2018. 
 
 
VIII.- L’Ajuntament de Les, mitjançant ofici de 
5 de març de 2018, va comunicar a l’INCASÓL 
que van acordar la cessió gratuïta de l’ús de la 
finca urbana ‘Edifici dera Crata’, també 
anomenada Casa deth Haro, a favor del 
Conselh Generau d’Aran, per un termini de 
cinquanta anys, per a destinar-la a les 
finalitats de promoció de la cultura aranesa i 
occitana. En el mateix ofici, es va autoritzar a 
l’INCASÒL a accedir a l’edifici objecte de 
rehabilitació en el moment en què estimés 
oportú i necessari. 
 
 
IX.- El Consell de Direcció de l’INCASÒL ha 
aprovat aquest conveni en data 25 de juliol de 
2018, el Conselh de Govèrn del Conselh 
Generau d’Aran ho ha fet en data 30 de juliol 
de 2018 i el Ple de 31 d’agost de 2018. 
 
 
 
D’acord amb el que s’ha exposat, les parts 
subscriuen aquest conveni, amb subjecció a les 
següents 
 
 
CLÀUSULES 
 
 
Primera.- Objecte del conveni 
 
És objecte d’aquest conveni establir la 
col�laboració entre les parts per a l’execució 
de les obres de rehabilitació de la Casa deth 
Haro, al municipi de Les. 
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Dusau.- Disponibilitat jurídica 
 
Er Ajuntament de Les e eth Conselh Generau 
d’Aran, aguest darrèr en qualitat de 
cessionari, per un periòde de cinquanta ans, 
manifèste qu’a disponibilitat juridica der 
immòble sus eth quau s’amiarà a tèrme era 
actuacion, en tot cedir ar INCASÒL eth sòn us 
temporau entà efectuar es òbres previstes. 
 
 
 
Tresau.- Pressupòst d’execucion des òbres 
 
Eth còst totau estimat dera ctuacion, per toti 
es concèptes, ei de 295.976,71€, IVA 
includit. 
 
Eth pressupòst des òbres s’estime en 
264.012,30€, IVA includit, des quaus 
218.191,98€ corresponen ara basa imposabla e 
45.820,32€ ar IVA, ath tipe vigent deth 21%. 
 
Eth còst des onoraris tecnics de projècte, 
direccion des òbres e coordinacion de 
seguretat s’estime en 31.964,41€, IVA 
includit, des quaus 26.416,87€ corresponen a 
basa imposabla e 5.547,54€ ar IVA, ath tipe 
vigent deth 21%. 
 
Er IVA includit enes quantitats referenciades 
s’a calculat a rason deth tipe actuaument 
vigent deth 21%. En cas d’ua variacion futura 
deth tipe d’IVA, aguesta serà assumida pes 
parts, en foncion dera participacion acordada, 
mejançant era sua inclusion ena factura que 
correspongue. 
 
 
Quatau.- Finançament des òbres e des 
despenes de gestion 
 
Eth finançament des òbres de reabilitacion 
dera Casa deth Haro, en municipi de Les, 
correspon intègrament ath Departament de 
Cultura, enquia un maxim de 295.976,71€, 
des quaus 244.608,85€ corresponen a basa 
imposabla e 51.367,86€ ar IVA, ath tipe vigent 
deth 21%. Aguest finançament se correspon 
damb era subvencion en espècia concedida, 
per part dera OSIC, ath Conselh Generau 
d’Aran, e que gestionarà er INCASÒL, en vertut 
der encargue de gestion de data 27 de deseme 
de 2017. 
 
En çò que tanh as còsti de gestion nomentats 
en apartat VI dera part expositiva per impòrt 

Segona.- Disponibilitat jurídica 
 
L’Ajuntament de Les i el Conselh Generau 
d’Aran, aquest darrer en qualitat de 
cessionari, per un període de cinquanta anys, 
manifesta que té la disponibilitat jurídica de 
l’immoble sobre el qual es durà a terme 
l’actuació, cedint a l’INCASÒL el seu ús 
temporal per tal d’efectuar les obres 
previstes.  
 
 
Tercera.- Pressupost d’execució de les obres 
 
El cost total estimat de l’actuació, per tots els 
conceptes, és de 295.976,71€, IVA inclòs. 
 
 
El pressupost de les obres s’estima en 
264.012,30€, IVA inclòs, dels quals 
218.191,98€ corresponen a la base imposable i 
45.820,32€ a l’IVA, al tipus vigent del 21%. 
 
El cost dels honoraris tècnics de projecte, 
direcció de les obres i coordinació de 
seguretat s’estima en 31.964,41€, IVA inclòs, 
dels quals 26.416,87€ corresponen a base 
imposable i 5.547,54€ a l’IVA, al tipus vigent 
del 21%. 
 
L’IVA inclòs en les quantitats referenciades 
s’ha calculat a raó del tipus actualment vigent 
del 21%. En cas d’una variació futura del tipus 
d’IVA, aquesta serà assumida per les parts, en 
funció de la participació acordada, mitjançant 
la seva inclusió en la factura que correspongui. 
 
 
 
Quarta.- Finançament de les obres i de les 
despeses de gestió 
 
El finançament de les obres de rehabilitació de 
la Casa deth Haro, al municipi de Les, 
correspon íntegrament al Departament de 
Cultura, fins a un màxim de 295.976,71€, 
dels quals 244.608,85€ corresponen a base 
imposable i 51.367,86€ a l’IVA, al tipus vigent 
del 21%. Aquest finançament es correspon amb 
la subvenció en espècie concedida, per part de 
l'OSIC, al Conselh Generau d’Aran, i que 
gestionarà l’INCASÒL, en virtut de l’encàrrec 
de gestió de data 27 de desembre de 2017. 
 
 
Pel que fa als costos de gestió esmentats a 
l’apartat VI de la part expositiva per import de 
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de 14.983,85€, IVA non includit, aguesti còsti 
non includissen es onoraris tecnics, es quaus 
estàn includits en finançament globau dera 
actuacion.  
 
Eth finançament des despenes de gestion 
provierà deth romanent deth procediment de 
licitacion des contractes d’òbres includits en 
encargue, tostemps que se pogue absorbir. En 
cas que non i auesse romanent o qu’aguest 
non compensèsse eth nomentat còst, en 
encargue de gestion de 27 de deseme de 2017, 
era OSIC abilitarà era partida pressupostària 
corresponenta entà hèr front ath sòn 
pagament, cossent damb er apartat 3.2 der 
encargue de gestion de referéncia. 
 
 
Cincau.- Variacions en pressupòst 
d’adjudicacion des òbres 
 
Pr’amor qu’er encargue de gestion soscrit 
entre eth Departament de Cultura e er 
INCASÒL, en data 27 de deseme de 2017, non 
includís cap de partida entath finançament des 
còsti de gestion der INCASOL, es parts acòrden 
que, en cas qué se produsisque ua baisha ena 
adjudicacion corresponenta, eth sòn impòrt se 
destinarà ath finançament des còsti de gestion 
nomentats e, ath delà, cas d’existir romanent, 
se destinarà a d’autes despenes, coma son es 
publicacions en diari oficiau e autes despenes 
non previstes iniciaument, necessàries entara 
recepcion e entrega des òbres ara proprietat. 
Atau madeish, era possibla baisha ena 
adjudicacion tanben se poderà destinar ath 
pagament d’auti possibles onoraris tècnics 
complementaris, enquiar esgotament dera 
nomentada baisha d’adjudicacion. 
 
En cas que existisque romanent dempús der 
abonament des còsti der INCASÒL, aguesta 
entitat efectuarà er ingrès dera quantitat 
resultanta en excès ath Departament de 
Cultura. 
 
Er INCASÒL convocarà un concors entara 
adjudicacion des òbres de reabilitacion dera 
Casa deth Haro, en municipi de Les, e un còp 
adjudicades es òbres ara empresa guanhadora 
deth concors, er INCASÒL comunicarà ath 
Conselh Generau d’Aran e ar Ajuntament de 
Les, d’un biais, er impòrt totau deth 
pressupòst d’adjudicacion des òbres e des 
despenes d’onoraris e de gestion der INCASÒL 
e, der aute, damb era trametuda de cada 
certificacion, que seràn mesadères, eth 

14.983,85€, IVA no inclòs, aquests costos no 
inclouen els honoraris tècnics, els quals estan 
inclosos al finançament global de l’actuació.  
 
 
El finançament de les despeses de gestió 
provindrà del romanent del procediment de 
licitació dels contractes d’obres inclosos a 
l’encàrrec, sempre que es pugui absorbir. En 
cas que no hi hagués romanent o que aquest 
no compensés l'esmentat cost, en l’encàrrec 
de gestió de 27 de desembre de 2017, l'OSIC 
habilitarà la partida pressupostària 
corresponent per fer front al seu pagament, 
de conformitat amb l’apartat 3.2 de l’encàrrec 
de gestió de referència. 
 
 
Cinquena.- Variacions en el pressupost 
d’adjudicació de les obres 
 
Atès que l’encàrrec de gestió subscrit entre el 
Departament de Cultura i l’INCASÒL, en data 
27 de desembre de 2017, no inclou cap partida 
per al finançament dels costos de gestió de 
l’INCASOL, les parts acorden que, en cas que 
es produeixi una baixa en l’adjudicació 
corresponent, el seu import es destinarà al 
finançament dels costos de gestió esmentats i, 
a més, cas d’existir romanent, es destinarà a 
altres despeses, com són les publicacions al 
diari oficial i altres despeses no previstes 
inicialment, necessàries per a la recepció i 
entrega de les obres a la propietat. Així 
mateix, la possible baixa en l‘adjudicació 
també es podrà destinar al pagament d’altres 
possibles honoraris tècnics complementaris, 
fins a l’esgotament de l’esmentada baixa 
d’adjudicació. 
 
En el cas que existís romanent després de 
l’abonament els costos de l’INCASÒL, aquesta 
entitat efectuarà l’ingrés de la quantitat 
resultant en excés al Departament de Cultura. 
 
 
L’INCASÒL convocarà un concurs per a 
l’adjudicació de les obres de rehabilitació de 
la Casa deth Haro, al municipi de Les, i un cop 
adjudicades les obres a l’empresa guanyadora 
del concurs, l’INCASÒL comunicarà al Conselh 
Generau d’Aran i a l’Ajuntament de Les, d’una 
banda, l’import total del pressupost 
d’adjudicació de les obres i de les despeses 
d’honoraris i de gestió de l’INCASÒL i, de 
l’altra, amb la tramesa de cada certificació, 
que seran mensuals, el percentatge que de 
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percentatge que de cada ua s’aurà de detrèir, 
per cada concèpte, dera quantitat abonada 
per auança pera OSIC. 
 
 
Siesau.- Abilitacion des partides 
pressupostàries 
 
En compliment de çò que dispòse er article 
110 dera Lei 26/2010 de regim juridic e de 
procediment des administracions publiques de 
Catalunya se preve que:  
Er INCASÒL, tà hèr front ad aguest compromís 
economic a abilitat era partida pressupostària 
4320/660.0001, segons cònste en certificat 
emetut peth director Economic-Financèr en 
data 24 de juriòl de 2018, per un impòrt de 
295.976,71€, IVA includit, ath tipe vigent de 
21%.  
 
 
Setau.- Tèrmes d'execucion 
 
Es tèrmes previsti tara execucion des trebalhs 
includits en present convèni, a compdar des 
dera data dera sua signatura, són es següents: 
 
 
� Redaccion deth projècte: 2 mesi 
� Licitacion e contractacion des òbres: 6 

mesi 
� Execucion des òbres: 8 mesi 
� Garantia des òbres: 2 mesi 

TOTAU: 28 mesi 
 
 
Ueitau.- Obligacions des parts  
 
A. ER INCASÒL s’obligue ath següent: 

 
� A licitar e adjudicar era redaccion deth 

projècte executiu, era direccion d’òbra e 
d’execucion, era coordinacion de 
seguretat e eth seguiment deth programa 
de contròl de qualitat de conformitat 
damb era normativa sus contractes deth 
sector public. 

 
� A licitar e adjudicar era execucion des 

òbres, de conformitat damb era normativa 
sus contractes deth sector public. 

 
� A notificar ath Conselh Generau d’Aran e 

ar Ajuntament de Les, es donades dera 
adjudicacion e era data de replanteg dera 
òbra. 

 

cadascuna s’haurà de detreure, per cada 
concepte, de la quantitat abonada per avançat 
per l'OSIC. 
 
 
Sisena.- Habilitació de les partides 
pressupostàries 
 
En compliment del disposat a l’article 110 de 
la Llei 26/2010 de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques 
de Catalunya es preveu que:  
L'INCASÒL, per fer front a aquest compromís 
econòmic ha habilitat la partida pressupostària 
4320/660.0001, segons consta al certificat 
emès pel director Econòmic-Financer en data 
24 de juliol de 2018, per un import de 
295.976,71€, IVA inclòs, al tipus vigent de 
21%.  
 
 
Setena.- Terminis d'execució 
 
Els terminis previstos per a l'execució de les 
tasques incloses en el present conveni, a 
comptar des de la data de la seva signatura, 
són les següents: 
 
� Redacció del projecte: 2 mesos 
� Licitació i contractació de les obres: 6 

mesos 
� Execució de les obres: 8 mesos 
� Garantia de les obres: 2 mesos 

TOTAL: 28 mesos 
 
 
Vuitena.- Obligacions de les parts  
 
A. L’INCASÒL s’obliga al següent: 

 
� A licitar i adjudicar la redacció del 

projecte executiu, la direcció d’obra i 
d’execució, la coordinació de seguretat i 
el seguiment del programa de control de 
qualitat de conformitat amb la normativa 
sobre contractes del sector públic. 

 
 
� A licitar i adjudicar l’execució de les 

obres, de conformitat amb la normativa 
sobre contractes del sector públic. 

 
� A notificar al Conselh Generau d’Aran i a 

l’Ajuntament de Les, les dades de 
l’adjudicació i la data de replanteig de 
l’obra. 
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� A notificar ath Conselh Generau d’Aran e 
ar Ajuntament de Les, es certificacions 
d’òbra, que s’emeteràn mesadèrament. 

 
� A gestionar eth finançament previst ena 

clausula quatau. 
 
� A amiar a tèrme era gestion economica, 

administrativa e patrimoniau qu’implique 
era execucion des òbres, mejançant es 
tecnics der Equip de Projèctes. 

 
B. Eth Conselh Generau d’Aran s’obligue ath 

següent: 
 

� Ara acceptacion dera subvencion en 
espècia autrejada pera OSIC e que 
gestionarà er INCASÒL, en vertut der 
encargue de gestion de data 27 de deseme 
de 2017. 
 

� A negociar damb es disparières 
companhies de servicis es connexions 
damb es hilats generaus, e a assumir es 
còsti que se ne deriven. 

 
C. Er Ajuntament de Les s’obligue ath 

següent: 
 
� A tramitar es sollicituds d’autorizacion 

d’intervencion en bens culturals d’interès 
nacionau e en entorns de proteccion 
subjèctes ara licéncia municipau dauant 
des Servicis Territoriaus de Lleida deth 
Departament de Cultura, quan eth 
projècte age de besonh era aprobacion 
dera Comission Territoriau deth Patrimòni 
Culturau, d’acòrd damb eth Decret 
276/2005, de 27 de deseme, sus es 
comissions territoriaus deth patrimòni 
culturau. 

 
� A assumir eth pagament dera licéncia 

d’òbres e de quausevolh impòst, taxa o 
contribucion especiau que se pogue 
generar, se cau, coma conseqüència dera 
realizacion des òbres. 

 
 
Nauau.- Seguiment e contròl deth convèni 
 
Se cree ua Comission de seguiment deth 
convèni integrada per un representant der 
Ajuntament de Les, un deth Conselh Generau 
d’Aran e un der INCASÒL, que seràn designats 
pes parts.  
 

� A notificar al Conselh Generau d’Aran i a 
l’Ajuntament de Les, les certificacions 
d’obra, que s’emetran mensualment. 

 
� A gestionar el finançament previst a la 

clàusula quarta. 
 
� A dur a terme la gestió econòmica, 

administrativa i patrimonial que implica 
l’execució de les obres, mitjançant els 
tècnics de l’Equip de Projectes. 

 
B. El Conselh Generau d’Aran s’obliga al 

següent: 
 

� A l’acceptació de la subvenció en espècie 
atorgada per l’OSIC i que gestionarà 
l’INCASÒL, en virtut de l’encàrrec de 
gestió de data 27 de desembre de 2017. 
 
 

� A negociar amb les diferents companyies 
de serveis les connexions amb les xarxes 
generals, i a assumir els costos que se’n 
derivin. 

 
C. L’Ajuntament de Les s’obliga al següent: 
 
 
� A tramitar les sol�licituds d’autorització 

d’intervenció en béns culturals d’interès 
nacional i en entorns de protecció 
subjectes a la llicència municipal davant 
els Serveis Territorials de Lleida del 
Departament de Cultura, quan el projecte 
necessiti l’aprovació de la Comissió 
Territorial del Patrimoni Cultural, d’acord 
amb el Decret 276/2005, de 27 de 
desembre, sobre les comissions territorials 
del patrimoni cultural. 

 
 
� A assumir el pagament de la llicència 

d’obres i de qualsevol impost, taxa o 
contribució especial que es pugui generar, 
si s’escau, com a conseqüència de la 
realització de les obres. 

 
 
Novena.- Seguiment i control del conveni 
 
Es crea una Comissió de seguiment del conveni 
integrada per un representant de l’Ajuntament 
de Les, un del Conselh Generau d’Aran i un de 
l’INCASÒL, que seran designats per les parts.  
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Aguesta Comission s’amassarà tanti còps coma 
es parts considèren oportun e velharà tà 
qu’eth convèni s’execute enes tèrmes 
acordats, atau coma sajarà de resòlver es 
controvèrsies que poguen sorgir ena 
interpretacion e compliment d’aguest convèni. 
 
Era Secretaria d’aguesta Comission serà 
gestionada per INCASÒL, en tot procedir as 
corresponentes convocatòries, actes e 
acompliment d’acòrds.  
 
 
Dètzau.- Publicitat dera actuacion 
 
Des der inici des òbres e pendent era sua 
execucion, i aurà metut un pannèu indicatiu 
dera òbra on constaràn es institucions que i 
participen, segons eth modèl normalizat. 
 
 
Onzau.- Finalizacion dera actuacion 
 
Finalizades es òbres e abans dera sua 
recepcion, er INCASÒL, eth Conselh Generau 
d’Aran e er Ajuntament de Les signaràn ua 
acta que preveirà era acceptacion, per part 
d’aguestes dues darrères entitats, des òbres 
amiades a tèrme. 
 
Era formalizacion d’aguesta acta implicarà era 
transferéncia dera titolaritat des òbres ar 
Ajuntament de Les. 
 
 
Dotzau.- Vigéncia e efèctes 
 
Aguest convèni aurà vigéncia a compdar des 
dera data dera sua signatura enquiara 
finalizacion deth sòn objècte, tèrme que, en 
tot cas, non poderà èster superior as quate 
ans.  
 
Es parts poderàn prorrogar aguest tèrme per 
quate ans mès, mejançant era signatura dera 
corresponenta addenda.  
 
 
Tretzau.- Modificacion 
 
Aguest convèni poderà èster objècte de 
modificacions dempús dera sua signatura, se 
es parts ac considèren de besonh ar efècte 
d’arténher mès convenientement es sues 
finalitats. Aguestes modificacions auràn de 
hèr-se a constar exprèssament enes 
corresponentes addendes. 

Aquesta Comissió es reunirà tantes vegades 
com les parts considerin oportú i vetllarà 
perquè el conveni s’executi en els termes 
acordats, així com intentarà resoldre les 
controvèrsies que puguin sorgir en la 
interpretació i compliment d’aquest conveni. 
 
La Secretaria d’aquesta Comissió serà 
gestionada per l’INCASÒL, procedint a les 
corresponents convocatòries, actes i 
acompliment d’acords.  
 
 
Desena.- Publicitat de l’actuació 
 
Des de l’inici de les obres i durant la seva 
execució, hi haurà posat un rètol indicatiu de 
l’obra on constaran les institucions que hi 
participen, segons el model normalitzat. 
 
 
Onzena.- Finalització de l’actuació 
 
Finalitzades les obres i abans de la seva 
recepció, l’INCASÒL, el Conselh Generau 
d’Aran i l’Ajuntament de Les signaran una acta 
que preveurà l’acceptació, per part d’aquestes 
dues últimes entitats, de les obres dutes a 
terme. 
 
La formalització d’aquesta acta implicarà la 
transferència de la titularitat de les obres a 
l’Ajuntament de Les. 
 
 
Dotzena.- Vigència i efectes 
 
Aquest conveni tindrà vigència a comptar des 
de la data de la seva signatura fins a la 
finalització del seu objecte, termini que, en 
tot cas, no podrà ser superior als quatre anys.  
 
 
Les parts podran prorrogar aquest termini per 
quatre anys més, mitjançant la signatura de la 
corresponent addenda.  
 
 
Tretzena.- Modificació 
 
Aquest conveni podrà ser objecte de 
modificacions després de la seva signatura, si 
les parts ho consideren necessari a l’efecte 
d’assolir més convenientment les seves 
finalitats. Aquestes modificacions hauran de 
fer-se constar expressament en les 
corresponents addendes. 
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Catorzau.- Causes e forma d’extincion 
 
Ath delà dera expiracion deth tèrme de 
vigéncia, constituïssen causes d’extincion: 
 
� Era resolucion acordada de comun acòrd 

entre es parts que l’an soscrit, que 
s’instrumentarà per escrit. 
 

� Eth compliment deth sòn objècte. 
 

� Era invalidesa, autant per motius de 
nullitat coma d’anullabilitat, quan non se 
reünissen es requisits de forma o es de 
caractèr materiau, declarada 
judiciaument. 

 
� Era impossibilitat sobrevenguda legau o 

materiau d’amiar a tèrme es actuacions 
que ne constituïssen er objècte. 

 
� Autes causes d’extincion previstes ena 

normativa aplicabla. 
 
� En cas d’incompliment des sues clausules 

per ua part, quausevolha des autes parts 
poderà optar entà exigir eth compliment 
deth convèni o ben per instar era sua 
resolucion. 

 
 
Quinzau.- Publicitat 
 
Eth contiengut intègre d’aguest convèni, un 
còp signat, s’aurà de publicar enes Portaus 
dera transparéncia der INCASÒL, deth Conselh 
Generau d’Aran e der Ajuntament de Les. Atau 
madeish, se publicarà en DOGC era data dera 
aprobacion deth convèni peth Consell de 
Direcció der INCASÒL, era data ena quau se’n 
dèc compde ath Consell d’Administració der 
INCASÒL e era data dera sua signatura, en tot 
hèr-se a constar, exprèssament, qu’eth sòn 
contiengut intègre cònste publicat enes abans 
nomentatsa portaus dera transparéncia. 
 
 
Setzau.- Conflictes e jurisdiccion 
 
Es parts resolveràn de mutu acòrd es 
diferéncies que poguen sorgir ena execucion e 
era interpretacion d’aguest convèni, damb 
caractèr prèvi ara sua sosmission, se cau, ara 
via judiciau. Entà quausevolha qüestion 
litigiosa que se derive des diferéncies sus era 
interpretacion e eth compliment d’aguest 
convèni, es parts se someteràn exprèssament 

Catorzena.- Causes i forma d’extinció 
 
A més de l’expiració del termini de vigència, 
constitueixen causes d’extinció: 
 
� La resolució acordada de comú acord entre 

les parts que l’han subscrit, que 
s’instrumentarà per escrit. 
 

� El compliment del seu objecte. 
 

� La invalidesa, tant per motius de nul�litat 
com d’anul�labilitat, quan no es reuneixin 
els requisits de forma o els de caràcter 
material, declarada judicialment. 

 
 
� La impossibilitat sobrevinguda legal o 

material de dur a terme les actuacions que 
en constitueixen l’objecte. 

 
� Altres causes d’extinció previstes en la 

normativa aplicable. 
 
� En cas d’incompliment de les seves 

clàusules per una part, qualsevol de les 
altres parts podrà optar per exigir el 
compliment del conveni o bé per instar la 
seva resolució. 

 
 
Quinzena.- Publicitat 
 
El contingut íntegre d’aquest conveni, un cop 
signat, s’haurà de publicar en els Portals de la 
transparència de l’INCASÒL, del Conselh 
Generau d’Aran i de l’Ajuntament de Les. Així 
mateix, es publicarà en el DOGC la data de 
l’aprovació del conveni pel Consell de Direcció 
de l’INCASÒL, la data en la qual se’n va donar 
compte al Consell d’Administració de 
l’INCASÒL i la data de la seva signatura, fent-
se constar, expressament, que el seu contingut 
íntegre consta publicat en els abans esmentats 
portals de la transparència. 
 
 
Setzena.- Conflictes i jurisdicció 
 
Les parts resoldran de mutu acord les 
diferències que puguin sorgir en l’execució i la 
interpretació d’aquest conveni, amb caràcter 
previ a la seva submissió, si s’escau, a la via 
judicial. Per qualsevol qüestió litigiosa que es 
derivi de les diferències sobre la interpretació 
i el compliment d’aquest conveni, les parts se 
sotmetran expressament als òrgans de l’ordre 
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as organs der orde jurisdiccionau contenciós- 
administratiu que correspongue per lei.  
 
 
E, en pròva de conformitat, es parts signen 
aguest document ena ciutat de Barcelona, ena 
data dera darrèra des signatures 
electroniques. 
 

jurisdiccional contenciós- administratiu que 
correspongui per llei.  
 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen 
aquest document a la ciutat de Barcelona, a la 
data de l’última de les signatures 
electròniques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albert Civit Fons 
Director 
INCASÒL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlos Barrera Sánchez  
Sindic d’Aran 
Conselh Generau d’Aran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emilio Medan Ané 
Baile-president 
Ajuntament de Les 
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