
 
 
 
 

 
 

OD-03 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 25 de maig de 2022 
CI, de 18 de maig de 2022 
 
Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la cessió d'un espai amb 
l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’11 de maig de 2022, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Carles 

Fernández Pérez, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, disposa de l’equipament de 

Can Ribas-Centre de Recursos Agraris, situat al Camí Antic de Vic, núm. 10, de les Franqueses del 
Vallès (Corró d’Avall), en endavant l’EQUIPAMENT, i hi té disponible un espai lliure en la planta 
primera, de 85,38 m2, i en la planta altell, de 36,18 m2, en endavant l’ESPAI.  

 
2. El CONSELL COMARCAL per raó d’un conveni de cessió d’ús gratuïta amb l’AJUNTAMENT ha gaudit 

de l’ESPAI per ubicar-hi l’Àrea de Desenvolupament Local del CONSELL COMARCAL. El conveni de 
cessió d’ús gratuïta de l’ESPAI formalitzat el 23 de maig de 2018, fou prorrogat fins el 3 de juliol de 
2022.   

 
3. Ambdues parts han manifestat el seu interès en fer una nova cessió temporal de l’ESPAI.   
 
Per aquest motiu i tenint en compte el principi de cooperació entre les administracions públiques, 
INFORMO el següent:  
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni amb l’AJUNTAMENT per a la cessió d’ús gratuïta de 

l’ESPAI al CONSELL COMARCAL, establir-ne la relació i les obligacions, d’acord amb l’esborrany que 
consta a l’expedient X2022004380. 
 

2. Declarar la plurianualitat de la despesa. 
 

3. Autoritzar i disposar una despesa plurianual màxima  amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
920.00.212.00, 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 el conveni sigui vigent, d’acord 
amb el detall següent:    

 

IMPORT AMB IVA 
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA 
ANY 

4.320 EUR 
 

920.00.212.00 

2022 (des de l’inici 
de vigència del 
conveni al  31 de 
desembre de 
2022) 

8.640 EUR 
 

920.00.212.00  2023 



 
 
 
 

 
 

8.640 EUR 920.00.212.00  2024 

8.640 EUR 920.00.212.00  2025 

4.320 EUR 920.00.212.00  2026 

 
2. El 18 de maig de 2022 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 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:  
 

 

“REUNITS 
 



 
 
 
 

 
 

D’una banda, l’Il·lm. senyor FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde president de l’Ajuntament 
de les Franqueses del Vallès, assistit per la secretària Sra. MARIA LLONCH LLONCH. 
 
I de l’altra, l’Il·lm. senyor EMILIO CORDERO SORIA actuant com a president del CONSELL 
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, assistit per la secretària accidental Sra. NÚRIA 
CAELLAS PUIG. 
 
Ambdues parts, reconeixent-se capacitat legal suficient per actuar, 
 

MANIFESTEN 
 

I. Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès és propietari d’un bé de domini públic 
consistent en una edificació ubicada en el camí antic de Vic, núm. 10, de les Franqueses del 
Vallès, anomenat CAN RIBAS – CENTRE DE RECURSOS AGRARIS, i que és la seu de les 
àrees de Dinamització Econòmica, Sanitat i Salut Pública, Gent Gran, Agricultura, Territori i 
Sostenibilitat. Aquest bé figura en l’inventari general consolidat de béns, drets i obligacions 
d’aquest Ajuntament, amb la qualificació de bé de domini públic adscrit al servei públic.  
 
II. Que, l’ajuntament disposa d’un espai en l’immoble descrit en l’antecedent I, concretament 
en la planta primera, de 85,38 m2, i en la planta altell, de 36,18 m2. Per a la seva identificació, 
s’adjunten com a annexes núm. 1 i 2, sengles plànols per detallar el seu emplaçament exacte 
i la seva superfície i distribució. 
 
III. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental està interessat en ocupar l’espai descrit en 
l’apartat II durant un període de 4 anys, prorrogables anualment per un període de quatre 
anys més, amb la finalitat de destinar-lo a oficines d’aquesta institució.  
 

IV. Que ambdues parts manifesten la voluntat de subscriure un CONVENI DE CESSIÓ 
GRATUÏTA D’ÚS DE LOCAL. Per tot el que s’ha exposat, les dues parts, en la representació 
que ostenten, formalitzen aquest conveni, d’acord amb les següents clàusules i, en el seu 
defecte, amb subjecció al Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament 
del patrimoni dels ens locals. 
 

CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte del conveni.  
 
L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS (des d’ara, l’AJUNTAMENT) cedeix 
al CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL (des d’ara CCVO) l’ús de forma gratuïta 
de l’espai ubicat en la planta primera i planta altell, amb unes superfícies de 85,38 i 36,18 
m2, respectivament, de l’edifici CAN RIBAS – CENTRE DE RECURSOS AGRARIS, en el 
camí Antic de Vic, núm. 10, les Franqueses del Vallès, amb una superfície total de 121,56 
m2, (a partir d’ara, es designa com a “espai cedit a Can Ribas”). La part cedida consta 
identificada en els dos plànols incorporats com a annex a aquest conveni.  
 
Segona. Ús de l’espai cedit de Can Ribas.  
 



 
 
 
 

 
 

El CCVO farà ús de l’espai cedit a Can Ribas per destinar-lo a oficines / dependències 
administratives del consell. També podrà fer ús dels següents espais: lavabos, accessos, 
ascensor, etc. 
 
Tercera.- Obligacions del CCVO.  
 
El CCVO 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 €.   
 
A aquest efecte, en els quinze dies següents a la finalització de cada mes de vigència del 
conveni, l’AJUNTAMENT presentarà la justificació de l’import que es repercuteixi al CCVO i 
el CCVO en validarà, si és el cas, l’import.  
 
 
 
 
Quarta. Extinció de la cessió de l’ús. Aquest conveni quedarà sense efecte per les següents 
causes: 

 

 Manca de pagament de les despeses de subministrament i neteja.  
 Incompliment d'alguna de les clàusules establertes als presents pactes.  
 Acabament del termini pactat.  
 Tancament de la instal·lació per raons de seguretat.  
 Raons d’ interès públic.  
 Qualsevol de les causes establertes a la llei.  
 
Cinquena. Termini de l’autorització. 
 
 La cessió de l’ús té una durada de quatre anys, a comptar des del dia de la signatura del 
conveni present. No obstant això, aquest període es podrà prorrogar anualment, per un 
màxim de quatre anys més.  

 
Sisena. Responsabilitat del CCVO.  
 
El CCVO, com a titular de l’activitat que es desenvoluparà en l’espai que és objecte de cessió, 
es fa directa i exclusivament responsable, eximint de tota responsabilitat a l’Ajuntament, pels 
danys que el CCVO pugui ocasionar pel desenvolupament de la seva activitat a les persones, 
treballadors, clients, terceres persones, i a les coses, instal·lacions, els serveis i 
subministraments. El CCVO s’obliga a contractar una pòlissa de responsabilitat civil per 
respondre de tots els danys que es puguin derivar de la seva activitat en l’espai cedit.  
 
Setena. Interpretació del conveni. Les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest 
conveni seran resoltes de comú acord entre les parts i, en darrer terme, davant els Tribunals 
competents de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 



 
 
 
 

 
 

I en prova de conformitat, i als efectes legalment oportuns, signen el present conveni per 
duplicat, en el lloc i data esmentats.” 

 
 
 

ANNEX I 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
ANNEX II  
 

 
 
 

 
2. Declarar la plurianualitat de la despesa. 

 
3. Autoritzar i disposar una despesa plurianual màxima amb càrrec a l’aplicació pressupostària  

920.00.212.00, 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 el conveni 
sigui vigent, d’acord amb el detall següent:    

 

IMPORT AMB IVA 
APLICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA 
ANY 

4.320 EUR 
 

920.00.212.00 
2022 (des de l’inici 
de vigència del 
conveni al  31 de 



 
 
 
 

 
 

desembre de 
2022) 

8.640 EUR 
 

920.00.212.00  2023 

8.640 EUR 920.00.212.00  2024 

8.640 EUR 920.00.212.00  2025 

4.320 EUR 920.00.212.00 2026 

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

 
 
 
 
Document signat electrònicament. 
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