
 
 
 
 

 
 

 
 
Jordi Vendrell i Ros, com a secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, 
  
C E R T I F I C O : 
 
Que el Ple 6/2021 del Consell Comarcal, de 19 de maig de 2021, va prendre, entre 
d’altres, l’acord següent: 
  
5. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del Conveni per a la cessió 
d'ús gratuïta d'un espai en l'equipament de Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 28 d’abril de 2021, el senyor Antoni Cornellas i Aligué, gerent, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 23 de maig de 2018 el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès van formalitzar 
un conveni de col·laboració per a la cessió d’ús gratuïta d’un espai en l’equipament de Can Ribas-Centre 
de Recursos Agraris.  
 
Aquest conveni preveia que la cessió de l’ús té una durada de tres anys, a comptar des del dia que 
s’ocupi l’espai. No obstant això, aquest període es podrà prorrogar per un màxim d’un any més. 
 
El 4 de juliol de 2018, es va formalitzar l’acta de comprovació de replantejament i inici d’execució de les 
instal·lacions formalitzat per ambdues parts. 
 
El 8 d’abril de 2021, la Junta de Govern de l’Ajuntament va aprovar la pròrroga per 1 any del Conveni per 
a la cessió d’ús gratuïta d’un espai en l’equipament municipal de Can Ribas-Centre de Recursos Agraris 
de les Franqueses del Vallès. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar la pròrroga del conveni de col·laboració per a la cessió d’ús gratuïta d’un espai en 

l’equipament de Can Ribas-Centre de Recursos Agraris, amb vigència del 4 de juliol de 2021 fins el 3 
de juliol de 2022. 
 

2. Declarar la plurianualitat de la despesa.  
 

3. Autoritzar i disposar una despesa plurianual màxima amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
92000.21200, que consta en el quadre que s’adjunta a continuació, i assumir el compromís de dotar 
l’aplicació pressupostària corresponent pels exercicis següents en què la pròrroga sigui vigent, 
d’acord amb el detall següent: 

 

IMPORT AMB IVA ANY 

4.320 EUR 2021 

4.320 EUR 2022 



 
 
 
 

 
 

 “ 

 
2. El 12 de maig 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 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, per raó del qual les administracions públiques de 
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb 
els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les 
competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú. 
 

2. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques pel que fa al contingut del conveni.  

 
3. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions públiques, 
per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment 
atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 

 
4. El Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.  

 
5. L’article 9 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel que fa a 

l’exclusió d’aquest negoci jurídic de l’àmbit d’aplicació de la llei esmentada. 
 

6. L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya aprovat pel 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya, el qual estableix la competència del Ple per exercir les 
altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna 
a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració amb 

l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la cessió d’ús gratuïta d’un espai en 
l’equipament de Can Ribas-Centre de Recursos Agraris, d’acord amb el redactat següent:  
 

R E U N I T S 
  
D’una part, el senyor Antoni Cornellas i Aligué, gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros.  
  
I de l’altra, el senyor Francesc Colomé Tenas, alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, 
assistit per la secretària de la corporació, la senyora Maria Llonch Llonch. 



 
 
 
 

 
 

 
I N T E R V E N E N 

  
El gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut de l’acord de Ple del Consell Comarcal de 
.....i  
 
L’alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en virtut del que 
disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la 
redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre.  
  
El secretari i la secretària, 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  
 

M A N I F E S T E N 
  
I. Que el 23 de maig de 2018, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL 

COMARCAL, i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, van 
formalitzar un conveni de col·laboració per a la cessió d’ús gratuïta d’un espai en l’equipament de 
Can Ribas-Centre de Recursos Agraris.  

 
II. Que el pacte cinquè de l’esmentat conveni preveia que la cessió de l’ús té una durada de tres 

anys, a comptar des del dia que s’ocupi l’espai. No obstant això, aquest període es podrà 
prorrogar per un màxim d’un any més.  

 
III. Que el 4 de juliol de 2018, es va formalitzar l’acta de comprovació de replantejament i inici 

d’execució de les instal·lacions formalitzat per ambdues parts. 
 
IV. Que és de l’interès d’ambdues parts que l’AJUNTAMENT cedeixi al CONSELL COMARCAL l’ús 

de l’espai a Can Ribas per un any. 
  
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquesta pròrroga del 
conveni que subjecten als següents  
 

P A C T E S 
 
Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest acord és la pròrroga del conveni de col·laboració per part del CONSELL 
COMARCAL a l’AJUNTAMENT en matèria de medi ambient i enginyeria.  
 
Segon. Obligacions del CCVO  
 
El CONSELL COMARCAL es farà càrrec de les despeses de subministrament i neteja que li 
pertoquin, en proporció a l’espai que és objecte de cessió d’ús, establint-se un import màxim mensual 
de 720 €. 
 
Tercer. Vigència  
 
Aquest acord entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des del 4 de juliol 
de 2021 fins el 3 de juliol de 2022.  



 
 
 
 

 
 

 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència del corresponent secretari 
i secretària, que en donen fe. 

 
2. Facultar expressament per la signatura d’aquesta pròrroga del conveni amb l’Ajuntament de 

les Franqueses del Vallès al senyor Antoni Cornellas i Aligué, gerent. 
 

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.” 
 

 
 
I, per què així consti i assoleixi els efectes corresponents, lliuro i signo aquest certificat, 
amb el vistiplau del president i el segell que ho acredita. 
  
Document signat electrònicament. 
 
 
                                            
i Fer consta la data d’aprovació 


