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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES 
 
Identificació de la sessió   
 
Núm.:  37/2016 
Caràcter: ordinari 
Data: 12 de setembre de 2016 
Horari: de les 14:30 h a les 15 h  
Lloc: sala de sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen: 
Enric Mir Pifarré, alcalde 
Núria Palau Minguella, regidora 
Jordi Ribalta Roig, regidor             
Maria Fusté Marsal, regidora 
Francesc Mir i Salvany, regidor 
 
També assisteixen amb veu, però sense vot: 
Daniel Not Vilafranca, regidor 
Ariadna Salla Gallart, regidora 
Ester Vallés Fernández, regidora 
 
Carme Vallés i Fort, secretària de l’Ajuntament 
 

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 

3.- CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT 

4.- ANUL·LACIÓ COBRAMENT REBUT TAXA RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES 2n. SEMESTRE 2013 A NOM DEL SR. FRANCESC 
PERE TRULLOLS FALCO i LIQUIDACIÓ D’INGRÉS DIRECTE DE TAXA DE 
LLICÈNCIA D’ACTIVITAT ANY 2014 A NOM D’ANDREU GINÉ FIÑANA. 

5.- PETICIÓ SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA 
GENERALITAT DESTINADA A INCENTIVAR LA CONTRACTACIÓ EN 
PRÀCTIQUES DE JOVES BENEFICIARIS DEL PROGRAMA DE GARANTIA 
JUVENIL 

6.- APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES I EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A 
LA XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I 
SEGURETAT DE CATALUNYA 

7.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 



 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
Examinada l’acta de la sessió ordinària del dia 7 de setembre de 2016, 
s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.- PETICIONS ÚS DIVERSOS ESPAIS I MATERIAL MUNICIPAL 
 
Ateses les peticions presentades sol·licitant l’ús de diversos espais i de material 
municipals, la Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions 
efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per 
unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Autoritzar l’ús dels espais i del material que tot seguit es relacionen i, 
segons l’Ordenança fiscal núm. 2, aprovar la liquidació de la taxa per utilització 
privativa i aprofitament especial quan així procedeixi.  
 
L’autorització queda subjecta a les següents condicions: 

- l’ús d’aquestes instal·lacions quedarà condicionat al fet que no s’hi 
celebri cap acte municipal 
- l’ús del material quedarà condicionat a què estigui disponible 
- els interessats, com és norma establerta en aquest Ajuntament, es 
posaran en contacte amb l’encarregat de la Brigada Municipal, per tal de 
quedar el dia i hora per retirar i retornar aquest material del magatzem 
municipal 
- en tot cas els sol·licitants seran responsables del seu bon ús i hauran 
de tenir cura del mateix 

 

 CENTRE CÍVIC  
 

ENTITAT DIA HORA MOTIU 

BANC DE SANG I TEIXITS 
 

15/10/2016 10 a 22 h Campanya donació de sang 

 
 

3.- CONCESSIÓ DE GUAL PERMANENT  
 
Atesa la petició de gual permanent, i vist l’informe redactat per la Policia Local 
en data 10 de setembre, la Junta de Govern Local, en exercici de les 
delegacions efectuades per Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 
2015, per unanimitat dels membres presents ACORDA l’autorització i alhora 
també la corresponent liquidació de la taxa per Entrades de Vehicles a través 
de les Voreres: 
 
Gual 766   Pau Casals, 3 50% gual:   46,25€ 

Placa:        16,00 € 

 



 
 

4.- ANUL·LACIÓ COBRAMENT REBUT TAXA RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES 2n. SEMESTRE 2013 A NOM DEL SR. .... i 
LIQUIDACIÓ D’INGRÉS DIRECTE DE TAXA DE LLICÈNCIA 
D’ACTIVITAT ANY 2014 A NOM De ..... 

 
Atès que ..... han formulat al·legació contra el rebut corresponent a la taxa de 
recollida d’escombraries de l’any 2013 de l’immoble situat al carrer Raval del 
Carme, 24 i liquidació d’ingrés directe corresponent a la taxa de Llicència 
d’activitat any 2014 per obertura de l’establiment situat al carrer Pere Calders, 1 
respectivament. 
 
Atès que un cop comprovat que els esmentats rebuts foren liquidats en data 22 
de març de 2013 i 27 de novembre de 2015 respectivament, segons 
documentació aportada pels interessats. 
  
Per tot això, la Junta de Govern Local, ACORDA :  
 
Primer.- Procedir a l’anul·lació del rebut referència 1071032-47 a nom de..., 
corresponent a la Recollida d’Escombraries 2n. semestre 2013 de l’immoble 
situat al carrer Raval del Carme, 24 i de la LID amb número de referència 
1070862-24 corresponent a la Llicència d’activitat any 2014 a nom ..... 
corresponent a l’establiment situat al carrer Pere Calders, 1. 
  
Segon.- Fer tramesa a l’O.A.G.R.T.L. del present acord per tal que no es 
procedeixi al cobrament de l’esmentat rebut per la via executiva. 
 

 

5.- PETICIÓ SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA 
GENERALITAT DESTINADA A INCENTIVAR LA CONTRACTACIÓ EN 
PRÀCTIQUES DE JOVES BENEFICIARIS DEL PROGRAMA DE GARANTIA 
JUVENIL 
 
Per Resolució TSF/191/2016, d'1 d'agost, s'ha obert la convocatòria per a l'any 
2016 per a la concessió de subvencions adreçades a incentivar la contractació 
en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil de 
Catalunya. 
 
L'Ajuntament de Les Borges Blanques està interessat a concórrer a aquesta 
convocatòria. 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar al Departament de Treball, Assumptes Socials i Família una 
subvenció per a la contractació en pràctiques de 2 joves beneficiaris del 
Programa de Garantia Juvenil de Catalunya. 
 



 
 

Segon.- Facultar a l'alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la 
signatura de la documentació necessària per a fer efectiu aquest acord. 
 
 
6.- APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES 
BORGES BLANQUES I EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A 
LA XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I 
SEGURETAT DE CATALUNYA 
 
La Junta de Govern Local, en exercici de les delegacions efectuades per 
Decret d’Alcaldia núm. 84/2015, de 15 de juny de 2015, per unanimitat dels 
membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de les Borges Blanques i el 
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, per a l'adhesió de 
l'Ajuntament a la xarxa RESCAT de Radiocomunicacions d'Emergències i 
Seguretat de Catalunya. Aquest conveni porta un annex tècnic el qual consta a 
l’expedient. 
 
Segon.- Autoritzar a l’alcalde per tal de signar la documentació necessària per 
a la tramitació i execució d’aquest acord. 
 
El conveni aprovat té el següent contingut: 
 
“Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i 

l’Ajuntament de Les Borges Blanques per a l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa RESCAT de 
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya 
 
REUNITS 

D’una banda, l’Honorable Senyor Jordi Jané Guasch, conseller del Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya (en endavant, el Departament) 
 
D’una altra, l’Il·lustríssim Senyor Enric Mir Pifarré, alcalde de l’Ajuntament de les Borges Blanques (en 
endavant, l’Ajuntament), facultat per a la firma d’aquest conveni per Acord de la junta de govern local  de 
l’Ajuntament de data ..................... 
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni, del qual es donarà compte al 
Ple de l’Ajuntament 
 
MANIFESTEN 

D’acord amb les competències que té assignades en matèria d’emergències i seguretat, el Departament 
d’Interior ha creat, mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya, la xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat a Catalunya 
(en endavant “xarxa Rescat”) per respondre a les necessitats dels diversos cossos de seguretat i 
emergències de les administracions públiques catalanes. 
La xarxa Rescat, de tecnologia Tetra, es caracteritza per l’ús eficient de la banda de freqüències 
d’emergències i seguretat, la possibilitat de comunicacions xifrades, la bona cobertura urbana i rural i les 
comunicacions entre grups independents i amb possibilitats de coordinació. 
La xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils que permet la comunicació entre usuaris, i 
que facilita tant la tasca de cada cos o col·lectiu per separat com l’actuació conjunta i la coordinació entre 
els col·lectius en actuacions d’emergències o seguretat. Per poder garantir aquestes prestacions, els nous 
terminals que s’hagin d’adquirir per part dels ajuntaments adherits a la Xarxa, hauran de ser els que 
expressament indiqui el Departament en tant que aquests disposaran de la tecnologia, les prestacions i la 
compatibilitat necessària amb la xarxa creada, raó fonamental per la qual els ajuntaments no es poden 



 
 

abastir d’aquesta tecnologia per d’altres canals que no garanteixin la compatibilitat i adequació amb el 
sistema. 
Tant el Departament d’Interior com l’Ajuntament estan interessats en l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa 
Rescat. L’ús compartit de la xarxa Rescat i l’increment d’usuaris permetrà un menor cost global i una 
major rendibilitat en l’ús, concentrant-se totes les inversions, en una gestió més eficient i econòmica, així 
com un manteniment més eficaç de la xarxa.  
L’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 6 de juny de 2006, defineix el Consell Rector de la 
xarxa Rescat com a màxim òrgan de direcció de la xarxa, en defineix les seves funcions i inclou 
representació de l’Administració Local de Catalunya. 
Que el 21 de desembre del 2012 el CTTI i el Departament van subscriure el conveni d’encàrrec de gestió 
pel disseny, la implantació i explotació d’un nou model de gestió global i integrada de la xarxa RESCAT 
amb l’objectiu de integrar i transformar la prestació que s’estava realitzant fins aleshores pel servei de 
xarxa RESCAT per aconseguir d’aquesta manera estalvis en la despesa TIC i alhora donar  resposta a la 
necessitat de renovació i modernització de la xarxa així com la seva evolució tecnològica. El 28 de juliol 
de 2014 el CTTI i el Departament van signar una addenda al conveni amb l’objecte d’adequar-lo al nou 
model de relació entre la Generalitat i el CTTI aprovat per Acord de Govern en data 30 de juliol de 2013. 
VII La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya estableix que 
integren el sistema de seguretat pública de Catalunya les autoritats amb competències en la matèria i els 
serveis dependents de les administracions respectives, i també, els òrgans de coordinació i participació 
ciutadana. El sistema de seguretat pública de Catalunya té per finalitat contribuir al desenvolupament de 
polítiques públiques de prevenció i protecció eficaces en l’assegurament dels drets i les llibertats dels 
ciutadans,   la preservació de la convivència i el foment de la cohesió social.  
Així mateix, l’apartat 5 de l’article 5 de la Llei, estableix que el Govern, sobretot per mitjà del departament 
titular de les competències en matèria de seguretat pública, i els ajuntaments han de promoure, en el si 
dels òrgans conjunts, la planificació operativa de llurs serveis de seguretat i l’assignació eficient i 
l’aprofitament conjunt dels recursos, la integració dels sistemes d’informació policial i l’homogeneïtzació 
dels estàndards organitzatius i operacionals. 
 
És per tot això que les parts han decidit subscriure el present conveni de col·laboració per a l’adhesió de 
l’Ajuntament a la xarxa Rescat, sobre la base dels següents ACORDS 
 
Primer.-  Objecte del conveni 

L’objecte d’aquest Conveni és regular les condicions d’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat, creada 
pel Departament.  
 
Segon.-  Obligacions del Departament 

El Departament s’obliga a: 
Garantir la continuïtat i l’evolució de la xarxa Rescat en els propers anys, i la seva disponibilitat per a 

l’Ajuntament, sempre que les condicions econòmiques de la Generalitat ho permetin. 
Assegurar que els costos d’inversió en infraestructura de la xarxa Rescat són assumits per la Generalitat 
de Catalunya, per la qual cosa no es repercutiran a l’Ajuntament. 
Informar a l’Ajuntament dels contractes d’explotació i/o assistència tècnica de la xarxa Rescat i de la 
previsió de l’evolució de la xarxa Rescat que puguin afectar al que es preveu en aquest conveni, amb 
antelació suficient. 
Oferir a l’Ajuntament un Servei Integral d’Explotació de la xarxa Rescat que mitjançant el Centre 
d’Operacions Rescat (en endavant COR) proporcioni a l’Ajuntament entre d’altres, un servei d’atenció a 
l’usuari per atendre les  incidències que puguin afectar el funcionament de la xarxa Rescat a l’àmbit del 
municipi, utilitzant els recursos necessaris per a la seva solució. Aquest servei complementarà per tant, el 
manteniment dels equips terminals ofert per les empreses subministradores.  
Informar adequadament al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat 
de Catalunya,  de la incorporació de l’Ajuntament a Rescat i, si s’escau, de la facturació a aplicar. 
 
Tercer.-  Obligacions de l’Ajuntament 

L’Ajuntament s’obliga a : 
Utilitzar adequadament els sistemes de comunicacions, respectant les normes d’ús i les condicions 
tècniques que siguin d’aplicació. 
A tal efecte haurà: 
D’adaptar l’ús de la xarxa a les instruccions rebudes, en qualsevol moment, de la direcció de la xarxa 
RESCAT. 
Seguir les instruccions de la direcció de la xarxa RESCAT per a garantir la seguretat i l’ús eficient de la 
xarxa. 
Facilitar al Departament la informació funcional i organitzativa de l’Ajuntament que sigui necessària per tal 
d’ajustar els plans de numeració i la configuració dels grups de la xarxa Rescat tant com sigui possible a 
la seva organització. 



 
 

Informar al Departament amb antelació suficient sobre noves necessitats detectades per l’Ajuntament en 
relació a la xarxa Rescat, de manera que es disposi d’un termini adequat per poder estudiar la viabilitat de 
la solució tècnica.  
Assegurar que tots els usuaris de terminals de la xarxa, siguin membres o col·laboradors de serveis de 
seguretat i emergències, obligant-se de forma explícita a no utilitzar els terminals donats d’alta a la xarxa 
Rescat per usuaris amb altres funcions alienes a la seguretat i les emergències del municipi, a excepció 
que sigui autoritzat explícitament pel Departament. 
Participar en els costos de manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, control i gestió de la 
xarxa Rescat segons es detalla en l’acord cinquè. 
Cedir gratuïtament l’ús d’un espai municipal per a la ubicació dels equipaments tècnics de Rescat, si el 
funcionament òptim de la xarxa ho requerís. La cessió d’ús del be de domini públic o patrimonial municipal 
que en cas de resultar motivadament necessari pel funcionament òptim de la xarxa  es requereixi des de 
la Generalitat es formalitzarà mitjançant el corresponent conveni de cessió, que s’haurà de subscriure  en 
el termini màxim de dos mesos des de la data de comunicació de la necessitat per la Generalitat. 
Adquirir terminals que estiguin homologats per la xarxa Rescat, per tal de garantir la compatibilitat dels 
equips amb els estàndards de la tecnologia Tetra i les especificacions de la xarxa Rescat i assumir el cost 
de l’adquisició de manteniment del material.  
Acceptar que la gestió del manteniment de tots els equips i accessoris de la xarxa Rescat adquirits per 
l’Ajuntament sigui desenvolupada  pel COR, el qual gestionarà directament amb les empreses 
subministradores la reparació dels equips avariats i s’encarregarà de totes les gestions per resoldre les 
incidències que afectin als equips terminals (excepte material fungible). Per tal de facilitar aquesta gestió i 
poder oferir un servei àgil i eficient amb uns temps de resposta adequats, el  COR quan rebi un equip 
avariat de l’Ajuntament, en facilitarà provisionalment un altre operatiu de la mateixa marca i model amb la 
mateixa configuració, la mateixa programació i la mateixa identitat. Una vegada s’hagi reparat el terminal 
de l’Ajuntament, el COR el retornarà a l’Ajuntament i recollirà el terminal provisional, tal i com es detalla en 
l’acord sisè.  
Adquirir directament el material fungible a que fa referència el paràgraf anterior i els kits d’instal·lació de 
terminals mòbils quan siguin necessaris per canvi de vehicle. 
Cedir l’espai de domini públic o patrimonial municipal per tal que es puguin instal·lar els equipaments 
tecnològics de la xarxa RESCAT que en cas de resultar tècnicament necessari pel seu òptim 
funcionament es requereixi des de la Generalitat, tenint en compte el què preveu l’article 22 de la 
LLEI.4/1997, de 20 de maig de protecció civil en els termes previstos a l’article 21 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les  Hisendes Locals. 
Facilitar informació periòdica relativa a les incidències d’emergències policials, així com d’activitats del 
municipi derivades de la participació en els plans de protecció civil. En qualsevol cas, als efectes de 
l’aplicació del present conveni, serà d’obligat compliment la presentació en el primer trimestre de l’any la 
memòria dels serveis prestats l’any anterior, les dades registrals de delictes, faltes i incidències diverses i 
les dotacions de recursos humans i materials, d’acord amb allò que preveu l’article 24.6 de la Llei 4/2003, 
de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 
No exigir el pagament de cap taxa municipal motivada per la instal·lació dels equips de la Xarxa d’Alarmes 
i Comunicacions (XAC),  que preveu l’article 22  de la LLEI 4/1997, de 20 de maig de protecció civil en els 
termes previstos a l’article 21 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les  Hisendes Locals. 
Actualitzar, com a mínim un cop l’any, els telèfons, adreces de correu electrònic i números de fax dels 
responsables amb qui hagi de contactar la DGPC en cas d’activació d’algun pla d’emergència de 
protecció civil (alcalde, policia local, CRA, tècnic de protecció civil...). 
Facilitar, en el format compatible amb sistemes d’informació geogràfica que fixi la DGPC, la informació 
geogràfica propietat del municipi relativa als plans d’actuació municipals que els afectin (elements 
vulnerables, ubicació de mitjans i recursos, punts negres en zones inundables, etc) 
Facilitar informació de les sancions de trànsit per carnet per punts, memòria d’activitats i serveis. 
 
Quart.-  Clàusula de reciprocitat de la informació  

El Departament i l’Ajuntament es comprometen mútuament  en la reciprocitat de la informació sobre 
emergències policials i de protecció civil en el marc de la Junta Local de Seguretat, d’acord amb els 
principis recollits a l’article 21 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública 
de Catalunya, als efectes de donar compliment al previst en els articles 22 i 23 d’aquesta llei, relatius a la 
informació estadística i a la elaboració d’informes de seguretat.  
 
Cinquè.-  Detall dels costos d’explotació de la xarxa RESCAT  

L’import dels costos necessaris per al manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, control i 
gestió de la xarxa Rescat, són a raó de  29,96 € mensuals (sense IVA) per terminal durant 2015, d’acord 
amb el que es va aprovar al Consell Rector de la Xarxa Rescat en la sessió de 27 de maig de 2010, 
actualitzat per a l’any 2015 segons els criteris establerts en la mateixa sessió. Aquest import , 
s’incrementarà anualment cada 1 de gener amb l’IPC relatiu a Catalunya. Qualsevol altre canvi futur 



 
 

d’aquest import, a part del corresponent a l’IPC haurà de ser definit i aprovat prèviament pel Consell 
Rector de la Xarxa Rescat. 
No obstant això, aquest servei de manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, control i gestió 
de la xarxa Rescat, serà gratuït per tots els ajuntaments que utilitzin la xarxa Rescat . 
 
Sisè.- Adquisició de terminals  

L’Ajuntament es compromet amb la signatura d’aquest conveni a adquirir els terminals i accessoris Rescat 
que necessiti, i contractar el seu manteniment, amb les mateixes condicions d’homologació i compatibilitat 
tecnològica amb la xarxa exigides en les contractacions de terminals i accessoris del Departament 
d´Interior. 
L’Ajuntament podrà adquirir l’equipament segons el procediment de contractació que  estableixi garantint 
la compatibilitat dels equips amb els estàndards de la tecnologia Tetra i les especificacions de la xarxa 
Rescat.   
 
Setè.- Detall dels costos corresponents al servei COR 

Per la gestió d’incidències realitzada pel servei integral del COR el Departament aplicarà l’import mensual 
que per cada exercici aprovi el Consell Rector de la Xarxa Rescat . Aquest import aprovat pel Consell 
Rector de la Xarxa Rescat en la sessió de 27 de maig de 2010 s’incrementarà anualment cada 1 de gener 
amb l’IPC relatiu a Catalunya. Qualsevol canvi futur d’aquest import, a part del corresponent a l’IPC haurà 
de ser definit i aprovat prèviament pel Consell Rector de la Xarxa Rescat. 
No obstant això, aquest servei integral del COR serà gratuït per tots els ajuntaments que utilitzin la xarxa 
Rescat . 
 
Vuitè.- Representació en el Consell Rector 

L’Ajuntament estarà representat en el Consell Rector de la Xarxa Rescat a través de la participació dels 
vocals de l’Administració Local de Catalunya en aquest òrgan, designats per l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Novè.-  Confidencialitat 

El Departament i l’Ajuntament es comprometen a considerar confidencial la informació tècnica i comercial 
que rebin de les altres parts. En conseqüència, les parts es comprometen a no divulgar aquesta 
informació a tercers sense consentiment exprés de l’altra part. 
 
Desè.-  Condicions tècniques   

Els usuaris de l’Ajuntament disposaran de la xarxa Rescat amb els mateixos nivells de qualitat i 
disponibilitat que les definides per la resta d’usuaris del servei de la Generalitat de Catalunya. En cas que 
l’Ajuntament requereixi altres serveis que pugui incloure la xarxa Rescat, però que no es presten amb 
caràcter general, es realitzaran els estudis tècnics i econòmics corresponents. En aquest sentit, es crearà 
una comissió tècnica per a la concreció i avaluació d’aquestes prestacions complementàries. 
Les condicions tècniques i funcionals en base a les quals ha de realitzar-se la prestació del servei objecte 
d’aquest conveni queden recollides a l’annex tècnic número 1 que s’adjunta. En el futur es podran afegir 
altres annexos que es numeraran com annex tècnic número 2, annex tècnic número 3 etc. si es considera 
necessari. En cas que un terminal de l’Ajuntament donat d’alta a la xarxa, provoqui algun tipus d’avaria, 
bloqueig o mal funcionament de la xarxa RESCAT, serà donat de baixa temporalment fins la comprovació 
del correcte funcionament del terminal. 
 
Onzè.- Vigència del conveni, pròrrogues i resolució  

L’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat serà efectiva a partir de la signatura d’aquest conveni, i 
operativa a partir de l’activació dels corresponents terminals. 
El conveni té vigència de quatre anys des de la seva signatura. En qualsevol moment abans de la 
finalització del termini de quatre anys, els firmants podran acordar unànimement i de forma expressa la 
seva pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals a la seva extinció. Es podrà resoldre per 
denúncia prèvia de qualsevol de les parts amb una antelació prèvia de dos mesos. 
No obstant això, pot rescindir-se per alguna de les causes següents: 

-  L’incompliment de les clàusules del conveni. 
-  El mutu acord de les parts 
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a l’objecte del contracte. 

 
Dotzè.-  RÈGIM JURÍDIC I LITIGIS 

Les parts sotmetran a la consideració del Consell Rector de la Xarxa Rescat els conflictes que poguessin 
sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes d’aquest conveni. En tot cas, per 
raó de la naturalesa jurídica administrativa d’aquest conveni, les parts se sotmeten a la Jurisdicció 
contenciosa administrativa per a la resolució dels conflictes esmentats.” 
 



 
 

 
7.- DONAR COMPTE  DEL REGISTRE D’ENTRADA 
 
La secretària informa que s’ha tramés per correu electrònic als membres de la 
Junta de Govern Local una còpia del Registre d’Entrada de l’Ajuntament, des 
del dia 7 al 9 de setembre, per al seu coneixement. 
 
 
El President aixeca la sessió i per constància del que s’ha tractat i els acords 
presos, estenc aquesta acta que signa el President i certifico amb la meva 
signatura. 
 
 
La Secretària       L’Alcalde 
 
 
 


