LLISTAT DE CONVENIS SIGNATS AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
Exercici 2017

 Convenis aprovats per Junta de Govern Local

1. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL D’OSONA PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I
FORMACIÓ
Aprovat JGL 03/2017 de 16 de gener de 2017
Antecedents de fet
L’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions per la realització del
Programa Treball i Formació. La Resolució TSF/296/2016, de 3 de novembre, obre la convocatòria per a l’any 2016 d’aquest
programa.
La base 2 d’aquesta Ordre determina que poden ser entitats beneficiàries els consells comarcals de les comarques que es
determinin en la distribució territorial de cada convocatòria. L’annex 2 d’aquesta Resolució preassigna 31 contractes al Consell
Comarcal d’Osona.
Vist que l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà ha presentat, juntament amb l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà, una
memòria de projecte mancomunat, d’àmbit supramunicipal i de competència comarcal al Consell Comarcal d’Osona, per tal de
participar en el Programa Treball i Formació.
Vist que en data 30 de novembre de 2016, la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha resolt favorablement la
sol·licitud de subvenció per al Programa Treball i Formació.
Atès que es considera necessari signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà i el Consell
Comarcal d’Osona, per tal de regular els drets i les obligacions de cadascuna de les parts en l’execució i gestió del programa.
Fonaments de dret
L’article 191 del text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
contempla la possibilitat dels ens locals d’establir convenis sobre serveis locals o assumptes d’interès comú, per tal d’instrumentar
fórmules d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. En el mateix sentit es manifesta l’article 57 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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 (ROAS),
estableix que pel conveni s’estableix una relació consensuada entre els 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.
En l’apartat tercer del mateix article s’estableix que a través dels convenis es pot realitzar la cooperació interadministrativa, tant en
serveis locals com en assumptes d’interès comú, sota les formes i en els termes que preveuen les lleis reguladores de les matèries
en què existeixi aquest interès.
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Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, com s’assenyala a l’apartat primer de l’article
304 del ROAS, que permet que les administracions intervinents estipulin en termes d’igualtat.
Atès que la minuta de conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per aquests documents i relacionades a l’article 308 del
ROAS.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà per a la
realització del Programa Treball i Formació.
Segon.- ASSUMIR els drets i obligacions que corresponen a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, d’acord amb el conveni.
Tercer.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Xavier Vilamala i Bastarras, per la signatura de tots els documents necessaris per l’execució
d’aquests acords i, en especial, per la signatura del conveni.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes oportuns.

2. CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ I MCC PER LA CESSIÓ D’ÚS DE LES FINQUES SITUADES ENTRE
LA ZONA DE LA FONT DE LA SALA I EL MORRAL I LA ZONA DEL TORRENT DEL FINAL DEL CARRER CIUTADELLA, PER DESTINAR-LES A
ÚS PÚBLIC
Aprovat JGL 07/2017 de 13 de febrer de 2017
L’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà està interessat en poder disposar d’algun terreny proper al paratge natural denominat
“Font de la Sala”, per destinar-lo a zona d’esbarjo d’ús públic.
MCC ha mostrat la voluntat de cedir a l’Ajuntament l’ús de les finques de la seva propietat, ubicades entre la zona de la Font de la
Sala a la zona del Morral, i de la zona del Torrent del final del carrer Ciutadella, amb referències cadastrals 08214A0 01000150000/ZI - 08214A0 0100016-000/ZJ
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- APROVAR el Conveni entre l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà i MCC per la cessió d’ús de les finques situades entre
la zona de la Font de la Sala i el Morral i la zona del Torrent del final del carrer Ciutadella, per destinar-les a ús públic.
Segon.- ASSUMIR els drets i obligacions que corresponen a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, d’acord amb la minuta del
Conveni.
Tercer.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Xavier Vilamala i Bastarras, per la signatura de tots els documents necessaris per l’execució
d’aquests acords i, en especial, per la signatura del Conveni.
Quart.- NOTIFICAR els presents acords als interessats i a la Intervenció municipal, als efectes oportuns.
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3. CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ PER A
L’EXECUCIÓ, COORDINACIÓ, FINANÇAMENT I DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS,
JOVENTUT, POLÍTIQUES D’IGUALTAT I PROGRAMES DIVERSOS DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES I BENESTAR SOCIAL DEL
CONSELL COMARCAL D’OSONA
Aprovat JGL 07/2017 de 13 de febrer de 2017
Vist el text del conveni per regular la col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà i el Consell Comarcal d’Osona per
a la programació, la coordinació, la prestació i el finançament total o parcial de programes i accions que es presten a l’àrea
d’Atenció a les Persones del Consell Comarcal d’Osona.
Vist l’interès de l’Ajuntament en participar en els programes i accions organitzades per l’àrea d’Atenció a les Persones del Consell
Comarcal d’Osona.
Per tot això,
S’ACORDA:
Primer.- APROVAR el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà i el Consell Comarcal
d’Osona per a la programació, la coordinació, la prestació i el finançament total o parcial de programes i accions que es presten a
l’àrea d’Atenció a les Persones del Consell Comarcal d’Osona.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Xavier Vilamala i Bastarras, per la signatura de tots els documents necessaris per l’execució
d’aquests acords i, en especial, per la signatura del conveni.
Tercer.- COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal d’Osona.

4. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TONA, L’AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ I
L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE “TEATRETS D’OSONA”
Aprovat JGL 19/2017 de 8 de maig de 2017
Els Ajuntaments de Tona, Roda de Ter i Sant Hipòlit de Voltregà col·laboren en la programació de les arts escèniques professionals
que es realitzen, amb caràcter regular, en cadascun d’aquestes municipis i realitzen tasques de comunicació per a difondre en els
públics locals les seva programacions escèniques professionals.
Vist que és voluntat d’aquests Ajuntaments desenvolupar la marca “Teatrets d’Osona, per a difondre i coordinar les
programacions escèniques professionals per oferir una programació coherent i compacte al conjunt dels ciutadans dels pobles
signats, i per extensió, a tota la Comarca d’Osona, a través dels teatres municipals: Sala la Canal de Tona, Teatre Eliseu, de Roda de
Ter i Teatre de Sant Hipòlit de Voltregà.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tona, l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà i l’Ajuntament
de Roda de Ter per al desenvolupament del Projecte “Teatrets d’Osona”.
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Segon.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Xavier Vilamala i Bastarras, per la signatura de tots els documents necessaris per l’execució
d’aquests acords.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de Tona i a l’Ajuntament de Roda de Ter.
Quart.- COMUNICAR els presents acords a la Tresoreria municipal, als efectes oportuns.

5. PRÒRROGA CONVENI REGULADOR DE LA SUBVENCIÓ DEL GRUP DE TEATRE DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ
Aprovat JGL 22/2017 de 29 de maig de 2017
La Junta de Govern Local, en la sessió de 22 de maig de 2013, va aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa al
Grup de Teatre de Sant Hipòlit de Voltregà i, alhora, va aprovar la minuta de conveni per promoure les activitats artístiques i
culturals al municipi.
L’article desè del mencionat conveni estableix que el conveni estarà vigent des del dia 1 de gener de 2013 i fins el dia 31 de
desembre del mateix any. Així mateix, podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues parts.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com els articles 118 a
129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vistes les Bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions per a activitats educatives, assistencials, culturals,
recreatives i esportives de l‘Ajuntament, aprovades per acord de Ple de 8 de maig de 2008, i publicades en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 245, d’11 d’octubre del 2008.
Atès que l’article 28 de la Llei General de Subvencions habilita a què aquestes subvencions s’instrumentin mitjançant conveni.
En virtut de la delegació de competències efectuada per Decret d’Alcaldia de 6 de juliol de 2015.
Per tot això,
S’ACORDA:
Primer.- PRORROGAR el conveni per promoure les activitats artístiques i culturals al municipi, signat, en data 23 de maig de 2013,
entre l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà i el Grup de Teatre de Sant Hipòlit de Voltregà, amb NIF G-63.033.005.
Segon.- FIXAR la pròrroga del conveni fins el 31 de desembre de 2017.
Tercer.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Xavier Vilamala i Bastarras, per la signatura de tots els documents necessaris per l’execució
d’aquests acords.
Quart.- NOTIFICAR els presents acords al Grup de Teatre de Sant Hipòlit de Voltregà, per tal que manifesti la seva conformitat a
l’esmentada pròrroga.

6. CONVENI DE COL·LABORACIÓ CULTURAL AMB LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU.
Aprovat JGL 25/2017 de 19 de juny de 2017

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà / Plaça de la Vila nº 1 – 08512 Sant Hipòlit de Voltregà · Telèfon: 93 850 26 26 - www.santhipolitdevoltrega.cat

Vist que l’Ajuntament està interessat en participar en el projecte “Liceu a la fresca”, per fer arribar l’òpera a tots els ciutadans del
municipi de forma gratuïta.
Vist el text del conveni per la projecció de l’òpera “Il trovatore”, que es representarà al Gran Teatre del Liceu.
Per tot això,
S’ACORDA:

Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració cultural amb la Fundació del Gran Teatre de Liceu.
Segon.- ASSUMIR els drets i obligacions que corresponen a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, d’acord amb el conveni.
Tercer.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Xavier Vilamala i Bastarras, per la signatura de tots els documents necessaris per l’execució
d’aquests acords i, en especial, per la signatura del conveni.

7. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’INSTITUT DEL VOLTREGANÈS PER LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL
Aprovat JGL 25/2017 de 19 de juny de 2017
Vist el text del conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball, a signar amb l’IES del Voltreganès per a la
formació de pràctiques laborals no retribuïdes del Sr. Tomàs Moreu Romero.
Vist el que disposa l’Ordre de 5 de juny de 2002 i l’Ordre EDC/21/2006, de 30 de gener, que declaren que la realització de les
pràctiques no comporta relació laboral ni implica prestació de serveis per part de l’alumne.
Per tot això,
S’ACORDA:
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració a signar amb l’IES del Voltreganès per a la formació de pràctiques laborals no
retribuïdes del Sr. Tomàs Moreu Romero, amb NIF 48040256H.
Segon.- AUTORITZAR la realització de les pràctiques, d’acord amb els documents de que consten en l’expedient. La prestació
d’aquestes pràctiques no comporta cap tipus de relació laboral entre l’alumne i aquest Ajuntament.
Tercer.- LES PRÀCTIQUES es realitzaran del dia 26 de juny al dia 31 de juliol de 2017, a la seu de la Biblioteca Municipal, d’acord
amb el següent horari:
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres: de les 10 h. a les 13 h.
Dijous: de les 15 a les 20 h.
Quart.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Xavier Vilamala i Bastarras, per la signatura de tots els documents necessaris per l’execució
d’aquests acords i, en especial, per la signatura del conveni.
Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats pel seu coneixement i efectes.
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8. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ I L’ASSOCIACIÓ DE DISMINUÏTS FÍSICS
D’OSONA
Aprovat JGL 26/2017 de 26 de juny de 2017
Atès que en l’àmbit de les seves competències, el municipi presta serveis socials, de promoció i de reinserció social d’acord amb
les Lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre i 4/1994, de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials i
des de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament s’ofereixen recursos que possibiliten l’augment de la qualitat de vida de la
població, garantint a tots els ciutadans l’exercici dels drets socials reconeguts i garantint la igualtat de tots els ciutadans en
l’exercici dels seus drets socials.
Atès que l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà és propietari d’una furgoneta (model) adaptada.
Atès que l’Associació de Disminuïts Físics d’Osona està d’acord en col·laborar amb l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà i
consideren oportú establir un Conveni d’acord amb les següents
Per tot això,
S’ACORDA:
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà i l’Associació de disminuïts físics
d’Osona.
Segon.- ASSUMIR els drets i obligacions que corresponen a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, d’acord amb el conveni.
Tercer.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Xavier Vilamala i Bastarras, per la signatura de tots els documents necessaris per l’execució
d’aquests acords i, en especial, per la signatura del conveni.

9. PRÒRROGA DEL CONVENI DE GESTIÓ TEMPORAL DEL BAR RESTAURANT LA PISTA
Aprovat JGL 29/2017 de 17 de juliol de 2017
Per acord de la Junta de Govern Local, reunida en sessió de data 18 de gener de 2016, va aprovar el conveni de gestió temporal
del bar restaurant La Pista, a signar entre l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà i el Club Patí Voltregà.
La vigència temporal d’aquest contracte Aquest contracte va acordar-se fins a 31 de desembre de 2016.
En data de 22 de juny de 2016 es va iniciar el procediment per l’adjudicació de la concessió demanial per a la utilització privativa
de l’espai de domini públic destinat a bar-restaurant ubicat a la zona esportiva i sociocultural de La Pista.
En data 4 de juliol de 2016 el Pla municipal, per unanimitat de membres assistents va acordar retirar l’expedient de l’ordre del
dia i deixar la discussió i votació per la propera sessió plenària.
Va incoar-se novament inici del procediment de licitació en data 27 de juliol de 2016.
En data de 27 de desembre de 2016, atès que el procediment de licitació estava en curs, la Junta de Govern Local va acordar
prorrogar el Conveni de gestió temporal del bar restaurant La Pista, a signar entre l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà i el
Club Patí Voltregà.
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En data de 2 de maig de 2017 el Ple municipal va DECLARAR la finalització de la tramitació de l’expedient per la licitació de la
concessió, mitjançant procediment obert, per a l’adjudicació de la concessió demanial per la utilització privativa de l’espai de
domini públic destinat a bar-restaurant, ubicat a la zona esportiva i sòcio-cultural de La Pista, DECLARANT DESERT EL CONCURS
atès que durant el termini per presentar ofertes o sol·licituds de participació no es va presentar cap oferta,
Així mateix va acordar iniciar novament la licitació de la concessió, mitjançant procediment obert, per a l’adjudicació de la
concessió demanial quan el Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Vic finalitzi el procediment iniciat en relació amb l’adquisició per part
de la Corporació dels béns adscrits al bar-restaurant La Pista.
Atès que a data d’avui continua en curs el procediment judicial i d’altra banda, es considera convenient continuar prestant el
servei de bar-restaurant al recinte esportiu de La Pista.
Per tot l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- PRORROGAR el conveni de gestió temporal del bar-restaurant La Pista, signat entre l’Ajuntament de Sant Hipòlit de
Voltregà i el Club patí Voltregà, fins a l’inici del nou procediment per l’adjudicació de la concessió demanial per a la utilització
privativa de l’espai de domini públic destinat a bar-restaurant ubicat a la zona esportiva i sociocultural de La Pista, i en qualsevol
cas fins a 30 de juny de 2018.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Xavier Vilamala i Bastarras, per la signatura de tots els documents necessaris per l’execució
d’aquests acords.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Club Patí Voltregà, als efectes oportuns.

10. CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ, LA SOCIETAT JABAR, SL, AP, JS I PC PER LA CESSIÓ D’ÚS DE
LES FINQUES PER L’OBERTURA DEL CARRER BATLLE SERRALLONGA
Aprovat JGL 31/2017 de 31 de juliol de 2017
Vist que l’Ajuntament considera convenient procedir a executar les obres d’obertura del Carrer Batlle Serrallonga, per tal de donar
continuïtat a la trama urbana que va des del carrer Progrés fins al carrer Sant Agustí i Rambla de Catalunya.
Vist que els propietaris afectats per aquest arranjament del vial han manifestat la seva conformitat en cedir l’ús dels terrenys.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- APROVAR el Conveni entre l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, la societat JABAR, SL, AP, JS i PC per la cessió d’ús de
les finques per l’obertura del Carrer Batlle Serrallonga.
Segon.- ASSUMIR els drets i obligacions que corresponen a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, d’acord amb la minuta del
Conveni.
Tercer.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Xavier Vilamala i Bastarras, per la signatura de tots els documents necessaris per l’execució
d’aquests acords i, en especial, per la signatura del Conveni.
Quart.- NOTIFICAR els presents acords als interessats i als Serveis Tècnics municipals, als efectes oportuns.
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11. PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ, EL CONSELL
COMARCAL D’OSONA I L’ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DELS ANIMALS D’OSONA, PER LA RECOLLIDA I ACOLLIDA D’ANIMALS
DE COMPANYIA
Aprovat JGL 33/2017 de 5 de setembre de 2017
L’any 2012, l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà va aprovar el Conveni de de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Hipòlit
de Voltregà, el Consell Comarcal d’Osona i l’Associació per a la Defensa dels Animals d’Osona per a la recollida i acollida d’animals
de companyia abandonats o perduts.
En data de 10 d’agost de 2017 el Consell Comarcal d’Osona ha comunicat a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà la voluntat de
pròrroga del Conveni fins a 31 de desembre de 2018.
Vist que l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà té interès per mantenir la col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona i
l’Associació per a la defensa dels animals d’Osona, per la recollida i acollida d’animals de companyia.
Vist l'article 303 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals.
Vist el Decret d’Alcaldia de 6 de juliol de 2015 pel qual es delega a la Junta de Govern Local l’aprovació dels Convenis dels quals
se’n derivin obligacions fins al límit del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost.
Per tot això,
S’ACORDA:
Primer.- APROVAR la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, el Consell Comarcal
d’Osona i l’Associació per a la Defensa dels Animals d’Osona per a la recollida i acollida d’animals de companyia abandonats o
perduts.
Segon.- FIXAR la pròrroga del conveni fins el 31 de desembre de 2018.
Tercer.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Xavier Vilamala i Bastarras, per la signatura de tots els documents necessaris per l’execució
d’aquests acords.
Quart.- NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal d’Osona, als efectes oportuns.

12. CONVENI PER LA CESSIÓ D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE L’IES DEL VOLTREGANÈS
Aprovat JGL 35/2017 de 18 de setembre de 2017
Els ajuntaments de Sant Hipòlit de Voltregà i Les Masies de Voltregà consideren d’interès fomentar la pràctica esportiva entre
els joves del Voltreganès, però no disposen de locals suficients per poder cedir a les entitats.
D’altra banda, l’Institut del Voltreganès disposa d’instal·lacions esportives, que accepta cedir als ajuntaments de Sant Hipòlit de
Voltregà i Les Masies de Voltregà, per tal de facilitar que els joves del Voltreganès puguin practicar esports.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORRS:
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Primer.- APROVAR el Conveni per la cessió de l’ús de les instal·lacions esportives de l’Institut del Voltreganès, a signar entre
l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà, l’Institut del Voltreganès i el Club Bàsquet
Voltregà pel Curs 2017-2018.
Segon.- ASSUMIR els drets i obligacions que corresponen a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, d’acord amb el conveni.
Tercer.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Xavier Vilamala i Bastarras, per la signatura de tots els documents necessaris per l’execució
d’aquests acords i, en especial, per la signatura del conveni.

13. CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES MASIES DE VOLTREGÀ I
L’AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ PER A L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ “MILLORA DEL CAMÍ DEL CAMPS”
Aprovat JGL 36/2017 de 25 de setembre de 2017
En data 9 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el Programa complementari de millora de
camins municipals, el seu règim regulador i la convocatòria d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals, 2016-2019”.
En data 10 de novembre de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el dictamen de resolució de la
convocatòria del Programa complementari de millora de camins municipals aprovant l’atorgament dels següents ajuts:
Ens
Ajuntament de les Masies de Voltregà
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

Codi XGL
16/X/230299
16/X/230298

Import concedit
48.504,12 EUR
44.641,35 EUR

Any
2018
2019

Amb l’objectiu d’executar conjuntament el projecte “Millora del camí del Camps” que consistirà en l’elaboració i redacció el
Projecte d’obres i la licitació i execució de l’obra “Millora del Camí del Camps”, l’Ajuntament de les Masies de Voltregà i
l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà consideren necessària la formalització d‘un Conveni de col·laboració.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de les Masies de Voltregà i l’Ajuntament de
Sant Hipòlit de Voltregà per l’execució de l’actuació “Millora del Camí del Camps”.
Segon.- EXECUTAR conjuntament amb l’Ajuntament de les Masies de Voltregà l’actuació “Millora del Camí del Camps”.
Tercer.- DELEGAR a l’Ajuntament de les Masies de Voltregà la tramitació administrativa de l’expedient de contractació per la
redacció del Projecte d’obres i l’execució de l’obra “Millora del Camí del Camps”.
Quart.- ASSUMIR els drets i obligacions que corresponen a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, d’acord amb la minuta del
Conveni.
Cinquè.- FACULTAR l’Alcalde, Sr. Xavier Vilamala i Bastarras, per la signatura de tots els documents necessaris per l’execució
d’aquests acords i, en especial, per la signatura del Conveni.
Sisè.- NOTIFICAR els presents acords a l’Ajuntament de les Masies de Voltregà, als Serveis Tècnics municipals i a la Tresoreria
municipal, als efectes oportuns.
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14. TERCERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I ELS AJUNTAMENTS DE LES MASIES DE VOLTREGÀ I DE SANT HIPÒLIT DE
VOLTREGÀ PER AL PLA EDUCATIU D’ENTORN DEL CURS 2017-2018
Aprovat JGL 37/2017 de 2 d’octubre de 2017
En data 13 de maig de 2015 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments de Les Masies de
Voltregà i de Sant Hipòlit de Voltregà van subscriure en conveni de col·laboració en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió
social, mitjançant el Pla educatiu d’entorn, que s’ha prorrogat mitjançant Addendes al mateix.
Que el desenvolupament del Projecte del Pla educatiu d’entorn genera unes despeses, que cal atendre.
Que la clàusula dotzena del conveni esmentat preveu que els recursos econòmics que es destinaran al projecte es concretaran
mitjançant una addenda al conveni.
Que pel curs acadèmic 2017-2018 l’addenda econòmica es concreta en l’import de 3.900 euros, dels quals 3.000 euros seran
aportats pel Departament d’Ensenyament i 900 euros entre els dos Ajuntaments.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la Tercera Addenda al Conveni de Col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d’Ensenyament i els Ajuntaments de Les Masies de Voltregà i de Sant Hipòlit de Voltregà per al pla
educatiu d’entorn del curs 2017-2018.
SEGON.- ASSUMIR les obligacions que corresponen a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà derivades de la signatura del
Conveni.
TERCER.- FACULTAR el Sr. Alcalde-President per tal de signar tots aquells documents que en dret foren de menester.
QUART .- NOTIFICAR el present acord als interessats mitjançant la signatura del conveni, als efectes oportuns.

 Convenis aprovats per Ple municipal
1. CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ PER
L’ASSESSORAMENT, COL·LABORACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES EN MATÈRIA D’ENERGIA I COMPATIBILITAT
ENERGÈTICA DE L’AGÈNCIA LOCAL DE L’ENERGIA D’OSONA
Aprovat Ple 10/2017 de 22 de novembre de 2017
Vist el text del conveni tipus de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Sant Hipòlit de
Voltregà, per l’assessorament, col·laboració i desenvolupament de programes en matèria d’energia i compatibilitat energètica
de l’Agència Local de l’Energia d’Osona del Consell Comarcal d’Osona.
Per tot això,
S’ACORDA:
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Primer.- APROVAR el conveni tipus de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Sant Hipòlit de
Voltregà, per l’assessorament, col·laboració i desenvolupament de programes en matèria d’energia i compatibilitat energètica
de l’Agència Local de l’Energia d’Osona del Consell Comarcal d’Osona
Segon.- SOL·LICITAR l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà al mencionat conveni.
Tercer.- ASSUMIR les obligacions requerides en l'esmentat document.
Quart.- FACULTAR l'Alcalde-President per la signatura del conveni.
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords al Consell Comarcal d’Osona.
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