O consello da Xunta de Galicia, de data 1 de marzo de 2012 aprobou o convenio
marco de colaboración para a xestión compartida de servizos municipais.

Este modelo de convenio ten carácter orientativo para a xestión compartida de
servizos entre concellos. Os Concellos, dentro da súa autonomía, poderán
adaptar o modelo de convenio as súas necesidades. Para calquera aclaración
poderán dirixirse á Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade.
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MODELO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN MARCO PARA A XESTIÓN
COMPARTIDA DO SERVIZO DE..............................

No Concello de_____________, a_____de________________de 2012
REUNIDOS:
Os Sr.es. Alcaldes/ás dous seguintes concellos:
CONCELLO
DE________________________________________________________
CONCELLO
DE________________________________________________________
CONCELLO
DE________________________________________________________
CONCELLO
DE________________________________________________________
CONCELLO
DE________________________________________________________
Todos en nome e representación do seu referido Concello, en virtude do artigo
21 da Lei 7/1985, do 2 de abril reguladora das bases de réxime local (LRBRL) e
o artigo 61 dá Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da administración Local de
Galicia (LALGA).
Os reunidos actúan no exercicio dos seus cargos e, na representación que
ostentan, recoñécense capacidade para obrigarse nos termos do presente
convenio de colaboración e para o efecto:
EXPOÑEN:
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Primeiro.- A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local
(LRBRL) no seu artigo 25 establece que o Municipio, para a xestión dos seus
intereses e no ámbito das súas competencias, pode promover toda clase de
actividades e prestar cantos servizos públicos contribúan a satisfacer as
necesidades e aspiracións da comunidade veciñal. O Municipio exercerá en
todo caso, competencias, nos termos da lexislación do Estado e das
Comunidades Autónomas.
O artigo 80 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración Local
de Galicia (LALGA), regula que o municipio, para a xestión dos seus intereses e
no ámbito das súas competencias, poderá promover toda clase de actividades e
prestar todos os servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e
aspiracións da comunidade de veciños. O municipio exercerá, en todo caso,
competencias nos termos da lexislación do Estado e da Comunidade
Autónoma.
Segundo.- O artigo 15 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo
Común, establece a posibilidade da realización de actividades de carácter
material, técnico ou de servizos da competencia dun Concello por encomenda a
outros concellos cando existan razóns de eficacia o cando non se posúan os
medios técnicos idóneos para o seu desempeño.
Terceiro.- O artigo 15.4 da Lei 30/1992, regula a necesidade de formalizar a
encomenda de xestión entre os distintos Concellos mediante a sinatura do
correspondente convenio.
Cuarto.- O artigo 26 LBRL dispón que os municipios por sí ou asociados
deberán prestar, en todo caso, unha serie de servizos entre os que se inclúe o
de_______________(fixar un anexo dos posibles servizos que se poden
asociar):_______________________e o artigo 81 LALGA pronúnciase en
termos semellantes.
Quinto.- A lexislación sectorial relativa ao servizo que se pretende prestar
establece que (concretar a lexislación sectorial, exemplo: servizo de augas,
saneamento, etc.)_______________________________________
Sexto.- A Constitución recolle no artigo 103 que a Administración debe actuar
de acordo, entre outros, cos principios de eficacia e coordinación. Nesa liña, o
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actual escenario de crise económica que afecta tamén aos concellos obriga a
impulsar medidas relativas á xestión eficaz e eficiente dos recursos dispoñibles,
co obxecto de poder continuar prestando ou prestar os servizos aos cidadáns en
condicións de calidade que satisfagan ás súas necesidades, sendo preciso
minimizar custos e XESTIONAR DE FORMA COMPARTIDA
nas
actuacións públicas. A prestación dos servizos públicos, o seu fomento e a
promoción das actividades esixe un elevado custo, tanto de instalación,
adquisición coma de funcionamento e xestión que fai necesaria a colaboración
entre distintas administracións locais, coa finalidade de poder prestar aos veciños
unha actividade e un servizo que na actualidade se considera imprescindible
como medio de mellora nas relacións cos mesmos.
Sétimo.- Por outra banda é necesario que ás administracións públicas promovan
actuacións tendentes a garantir a igualdade e a calidade de vida dos veciños,
sendo preciso neste momento de acentuada crise económica realizar un exercicio
de políticas públicas responsables coa actual situación, implementando fórmulas
eficaces e eficientes de xestión pública e boas prácticas, minimizando custos que
posibiliten o mantemento da prestación dos servizos que ata o de agora se viñan
prestando de forma independente.
Oitavo.- Neste senso, é preciso optimizar os recursos económicos das
administracións locais mediante fórmulas innovadoras que permitan a xestión
compartida na prestación dos servizos públicos que neste caso se concreta no
presente convenio de prestación do servizos/s de forma e maneira que o
impacto da crise económica nos servizos públicos sexa menor e os resultados da
posta en común dos recursos minimicen a crítica situación económica dalgúns
concellos.
Noveno.- Tanto a LRBRL, como a LALGA e a Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do
Procedemento Administrativo Común, recollen ao longo do seu articulado o
principio xeral de colaboración interadministrativa.
Décimo.- Por todo o anterior, na actual situación de crise económica, a xestión
compartida de servizos configúranse como única solución para prestar ou
continuar prestando determinados servizos públicos, polo que os concellos
asinantes ACORDAN a XESTIÓN COMPARTIDA do seguinte
SERVIZO________________, mediante o presente convenio segundo as
seguintes:
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CLÁUSULAS:
Primeira.- Obxecto.O obxecto do presente convenio é fixar ás principais liñas de colaboración así
como a coordinación, dirección, xestión, financiamento, organización e
funcionamento do servizo de_____________________________ a prestar de
forma compartida entre os concellos de______________________________ .
Segunda.- Ámbito Territorial.O ámbito territorial da xestión compartida do servizo será o correspondente
a__________________________________________________________.
Terceira.- Obxectivos da colaboración.O presente convenio baséase no principio xeral de colaboración
interadministrativa, para a efectividade da coordinación e eficacia administrativa,
que se concreta en:
- Posibilitar na actual situación de crise económica a prestación dun servizo
público.
- Prestar de forma eficaz e eficiente o servizo público.
- Minorar os custos antieconómicos da prestación illada.
- Garantir o acceso dos veciños a uns servizos públicos de calidade
mediante unha oferta de recursos suficiente e equilibrada
- Dar resposta ás necesidades da poboación mediante unha axeitada
planificación previa
- Valorizar os recursos dispoñibles
Cuarta.- Xestión compartida do servizo.A xestión do servizo será realizada polo Concello de__________________ e
incluirá todo o relacionado coa xestión do servizo, aspectos materiais, técnicos
ou de servizo (sexa tramitación administrativa, instalación, reparación e
mantemento de infraestruturas, xestión de persoal, xestión de axudas, etc).
[Cando a encomenda de servizos sexa recíproca entre as entidades asinantes do
Convenio, deberá determinarse expresamente a forma de levala a cabo por cada
unha das entidades asinantes do convenio.]
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Esta encomenda non supón cesión da titularidade da competencia nin dos
elementos substantivos do seu exercicio, sendo responsabilidade do Concello
encomendante ditar cantos actos ou resolucións de carácter xurídico dean
soporte ou nos que se integre a concreta actividade material obxecto da
encomenda.
Debe determinarse un catálogo de condicións en que se debe levar a cabo a
xestión.
Este convenio comprende tamén a posibilidade de contratación por un dous
Concellos, na forma que se sinale, de todas as actividades ou prestacións
necesarias para o funcionamento e xestión do servizo compartido, actuando
como órgano de contratación de acordo co artigo 109.5. do Real Decreto
Lexislativo 3/2011 de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido la
Lei de contratos do sector público, que regula a financiamento dos contratos con
achegas de distinta procedencia de tal xeito que tramitarase un só expediente de
contratación polo concello ao que corresponda a adxudicación do contrato,
debendo acreditarse naquel a plena disponibilidade de todas as achegas e
determinarse á orde de seu pagamento.
Quinta.- A Comisión Mixta. Coordinación. Para facilitar o seguemento, cumprimento e a coordinación do convenio,
constituírase unha Comisión Mixta, sen prexuízo das competencias atribuídas
aos respectivos Alcaldes, integrada por dous representantes de cada concello, á
que poderán asistir técnicos dos mesmos.
A Comisión Mixta reunirase en sesión constitutiva na semana seguinte á sinatura
do convenio e rexerase polo establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento
Administrativo Común
A Comisión mixta ditará ás súas propias normas de funcionamento, debéndose
reunir coa regularidade que acorden as partes.
Ás súas principais funcións serán:
 O seguemento da xestión do servizo.
 Elaborar o orzamento anual do servizo compartido e sometelo a aprobación
plenaria dos concellos asociados xunto coa distribución de cargas que
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xenere o servizo.
A fixación do catálogo de condicións de prestación do servizo, co
establecemento das directrices básicas da prestación conxunta e do
Programa fixando liñas básicas de actuación, que deberá ser ratificado en
sesión plenaria dos concellos.
A elaboración das súas normas internas de xestión.
A interpretación do convenio.
A proposta, no seu caso, de addendas.
Intervención previa á resolución por incumprimento.
Resolver cantas dúbidas se lle presenten polos membros integrantes.
Calquera outras relacionadas coa xestión do servizo.

Sexta. - Elaboración do catálogo de condicións de prestación do servizo e
modificación de ordenanzas.
Os plenos dos Concellos que pretenden colaborar deberán no prazo máximo de
dous meses, proceder á aprobar o correspondente catálogo de condicións de
prestación do servizo que lle propoña a Comisión Mixta.
Nese mesmo prazo, deberán proceder a modificar, no seu caso, as Ordenanzas e
regulamentos que afecten directamente ao funcionamento do servizo co fin de
homoxeneizalas, segundo a proposta da Comisión.
Sétima. Medios persoais e materiais.Cada concello sinalará en anexo ao presente convenio os medios persoais e
materiais que adicará á realización das actividades materias, técnicas ou de servizos
que constitúen o obxecto da xestión compartida.
Oitava.- Subvencións e axudas.Para a xestión do servizo poderán solicitarse axudas___________________.As solicitudes e xestión de subvencións e axudas para o servizo será proposta pola
Comisión Mixta e solicitada polo Concello encomendado ou ben na forma que se
determine nos termos da convocatoria correspondente.
Nestes casos o caso farase constar expresamente na solicitude os compromisos de
execución asumidos por cada concello asinante do presente convenio, de acordo
coas condicións da xestión establecidas ou as que especificamente se acorden, así
como o importe de subvención a aplicar por cada un deles. En calquera caso,
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deberá nomearse un representante o apoderado único dos concellos conveniantes,
con poderes suficientes para cumprir as obrigas que, como beneficiario,
corresponden aos concellos asinantes.
Novena.- Financiamento.Os concellos comprométense a garantir un financiamento suficiente e estable para
unha eficaz e eficiente prestación do servizo asociado. Para este efecto habilitarán
ás aplicacións orzamentarias necesarias que serán certificadas polo secretario do
concello no prazo dun mes dende a sinatura do presente convenio, en consonancia
co orzamento elaborado pola Comisión Mixta.
Todos os anos, ao comezo do exercicio deberán certificarse ás aplicacións
orzamentarias destinadas ao correcto financiamento do servizo xestionado de
xeito compartido..
A Comisión Mixta establecerá no último trimestre de cada ano ás previsións dás
necesidades de financiamento do servizo e dará traslado a cada concello.
O reparto será_______________________________________________.
Cada concello será responsable da exacción das taxas que se xeren pola prestación
do servizo non seu termo municipal.
Os concellos deberán transferir nun prazo non superior a dous meses dende o
comezo do exercicio orzamentario a cantidade que lle corresponda ao concello que
realiza a xestión ordinaria que deberá elaborar unha conta xustificativa composta
cando menos de memoria xustificativa e económica, copia dás facturas e demais
gastos, informe de intervención do cumprimento dá finalidade e certificado do
secretario dá relación de gastos e declaración de axudas, procedéndose ao reintegro
en caso contrario.
Décimo.- Causas de resolución.Ou presente convenio resolverase:
a) Denuncia unilateral con preaviso de tres meses ou mutuo acordo
b) Por incumprimento total ou parcial dalgunha dás estipulacións que ou
regulan.
c) Polo vencemento do prazo de vixencia
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No caso de resolución do convenio cada concello recuperará os medios persoais
e materiais adscritos ao desenvolvemento deste.
Décimo Primeira.- Vixencia do Convenio
O presente convenio entrará en vigor ou día da súa sinatura e estendera a súa
vixencia ata ________________
Décimo Segunda - Natureza do Convenio
O presente convenio ten natureza administrativa e ás discrepancias que xurdan
pola súa aplicación serán resoltas pola comisión de seguimento quedando ás
partes suxeitas á xurisdición contencioso-administrativa para a resolución de
calquera conflito que puidese xurdir na súa aplicación.
Décimo Terceira.- Normativa aplicable
En todo o non previsto expresamente polo presente convenio estarase ao
disposto na lexislación aplicable segundo a materia obxecto do convenio.Décimo Cuarta.- Xurisdición competente
Os conflitos que se susciten en desenvolvemento do presente convenio serán
coñecidos, en primeira instancia, pola Comisión Mixta , en caso de non chegar a
un acordo, ás partes someterán ás cuestións litixiosas ao coñecemento dous
tribunais do orde xurisdicional contencioso-administrativo.
En proba de conformidade co expresado neste convenio, asínase polas partes
comparecentes, por triplicado exemplar e para un só efecto, non lugar e data que
se sinalan non encabezamento.
ANEXO I








Auga
Lixo
Limpeza
Mantemento de vías publicas
Bombeiros
Protección civil
Transporte público
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 Uso de determinadas instalacións (xestión común de instalacións
deportivas)
 Outros susceptibles de prestación en forma de colaboración polos
concellos.
COMENTARIO: O Pleno do Concello debe habilitar ao Alcalde para asinar o
presente convenio con maioría absoluta.
Artigo 47. LBRL.
1. Os acordos das corporacións locais adóptanse, como regra xeral, por maioría
simple dos membros presentes. Existe maioría simple cando os votos
afirmativos son máis que os negativos.
2. Requírese o voto favorable da maioría absoluta do número legal de membros
das corporacións para a adopción de acordos nas seguintes materias:
h. Transferencia de funcións ou actividades a outras Administracións públicas,
así como a aceptación das delegacións ou encomendas de xestión realizadas por
outras administracións, salvo que por lei impóñanse obrigatoriamente.(...)
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