
 
 
 
 

 
 

 
 
Jordi Vendrell i Ros, com a secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
  
C E R T I F I C O : 
 
Que la Comissió de Govern / del Consell Comarcal, de , va prendre, entre d’altres, l’acord 
següent: 
  
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 de juny de 2020, la cap de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat, senyora Silvia Perez 

Corts, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La Comissió de Govern 2018/10 del Consell Comarcal, de 24 d´octubre va aprovar l’addenda per al 

2019 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la programació, la coordinació, la prestació 
i el finançament de serveis socials, pel període 2016-2019. 
 

2. L’estat de liquidació de l’addenda a 31 de desembre de 2019 és el següent: 
 

 
Núm. 
annex 

Addenda 
Projecte Pressupost 

Liquidació a 
31/12/2019 

1 
Finançament complementari de Serveis Socials segon 
nivell 

12.465,97 € 12.465,97 € 

2 
Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració del Vallès 
Oriental 

0,00 € 0,00 € 

3 Borsa de traductors 1.016,03 € 1.016,03  € 

4 Programa d’intercanvi de xeringues 
    3.131,27 €  2.467,20 € 

5 
Teleassistència mòbil per a víctimes de violència de 
gènere 

0,00 € 0,00 € 

6 Punt de trobada 51.390,17 € 11.753, 61€ 

7 
Acolliment urgència per a dones. Acolliment en casos de 
violència de gènere i en situacions de desprotecció social 

2.314,00 € 2.314,00 € 

8 Centre d'acolliment residencial d’estada limitada 4.538,50 € 4.538,50 € 

9 Encaix – Servei de col·laboració entre famílies 0,00 € 0,00 € 

10 Servei d’assessorament Jurídic d’estrangeria SAJE 0,00 € 0,00 € 

11 Servei assessorament en matèria d’habitatge 0,00 € 0,00 € 



 
 
 
 

 
 

12 Servei d’assessorament jurídic infants i adolescents 62.476,19 € 48.776,70 € 

 TOTAL APORTACIÓ 137.332,13 €   83.332,01 € 

 
 
 
 
3. Es liquiden  les despeses segons el detall següent: 

 Les despeses corresponents a l’exercici 2019 pel programa d’intercanvi de xeringues han estat les 
següents: 

 Germanes Hospitalàries del Sagrado Corazón de Jesús per un import de 1.523,08 €. 

 L’empresa que fa la recollida dels contenidors i la destrucció dels residus per un import de 297,06 € 

 La Fundació Sanitària Hospital de Mollet per un import de 647,07 € 
 

 En relació al Punt de trobada, els ajuntaments de Granollers i de Mollet del Vallès estableixen un nou 
conveni de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb un increment 
significatiu en el finançament d’aquests ajuntaments en la prestació del Servei Punt de trobada. 
Aquesta modificació afecta l’exercici 2019, rebaixant significativament el càlcul fet inicialment de les 
aportacions dels ajuntaments de l’ABSS resta de municipis del Vallès Oriental. 

 En relació al Servei d’assessorament jurídic infants i adolescents hi ha una variació entre el càlcul 
inicialment fet a la liquidació final. Aquesta variació ve donada perquè l’inici efectiu del Servei es va 
produir el mes de març de 2019. El càlcul inicial es va fer per tot l’exercici 2019. 

  
4. El 19 de febrer de 2020 i registre d’entrada E2020002887, l’Ajuntament de Mollet del Vallès presenta 

el certificat de despesa i memòries tècniques corresponents al Punt de trobada i al Centre d'acolliment 
residencial d’estada limitada any 2019. 

 
5. El Decret de Presidència 2020PRES00179 aprova la liquidació del pressupost 2019 on es troba les 

aplicacions de despeses i ingressos corresponents al V Conveni interadministratiu de col·laboració per 
a la coordinació, la programació i el finançament de serveis socials. L’estat de les obligacions 
reconegudes i drets reconeguts es va realitzar amb la informació que es tenia en aquell moment. 
 

6. El 15 de juny i registre d’entrada  E 2020006864, l’Ajuntament de Granollers presenta el certificat de 
despesa i memòria tècnica corresponent al Punt de trobada any 2019. 
 

7. La distribució per ajuntament de la liquidació de l’exercici 2019 de l’addenda és la següent: 
 

Municipi 
TOTAL 

APORTACIÓ 
% 

1a aportació 
(50%) 

Liquidació  
(total aportació 
- 1a aportació) 

Aiguafreda              581,46 €  0,24%           512,66 €              68,80 €  

Bigues i Riells           2.071,65 €  0,87%       1.826,53 €            245,12 €  

Caldes de Montbui           3.975,15 €  1,67%       3.504,80 €            470,35 €  

Campins              115,18 €  0,05%           101,55 €              13,63 €  



 
 
 
 

 
 

Municipi 
TOTAL 

APORTACIÓ 
% 

1a aportació 
(50%) 

Liquidació  
(total aportació 
- 1a aportació) 

Canovelles           3.734,15 €  1,56%       3.292,32 €            441,83 €  

Cànoves i Samalús              672,12 €  0,28%           592,60 €              79,52 €  

Cardedeu           4.211,76 €  1,76%       3.713,42 €            498,34 €  

Figaró-Montmany              249,10 €  0,10%           219,62 €              29,48 €  

Fogars de Montclús              105,93 €  0,04%             93,40 €              12,53 €  

Granollers        12.747,20 €  5,34%       7.604,23 €        5.142,97 €  

Gualba              329,12 €  0,14%           290,18 €              38,94 €  

la Garriga           3.696,91 €  1,55%       3.259,49 €            437,42 €  

La Llagosta           3.086,08 €  1,29%       2.720,93 €            365,15 €  

la Roca del Vallès           2.436,85 €  1,02%       2.148,52 €            288,33 €  

l'Ametlla del Vallès           1.935,42 €  0,81%       1.706,42 €            229,00 €  

les Franqueses del Vallès           4.529,54 €  1,90%       3.993,61 €            535,93 €  

Lliçà d'Amunt           3.453,82 €  1,45%       3.045,16 €            408,66 €  

Lliçà de Vall           1.477,01 €  0,62%       1.302,24 €            174,77 €  

Llinars del Vallès           2.254,83 €  0,94%       1.988,03 €            266,80 €  

Martorelles           1.096,77 €  0,46%           967,00 €            129,77 €  

Mollet del Vallès           3.179,15 €  1,33%       1.631,67 €        1.547,48 €  

Montmeló           2.023,31 €  0,85%       1.783,91 €            239,40 €  

Montornès del Vallès           3.756,12 €  1,57%       3.311,69 €            444,43 €  

Montseny                79,33 €  0,03%             69,95 €                9,38 €  

Parets del Vallès           4.387,53 €  1,84%       3.868,40 €            519,13 €  

Sant Antoni de Vilamajor           1.388,88 €  0,58%       1.224,55 €            164,33 €  

Sant Celoni           4.067,89 €  1,70%       3.586,58 €            481,31 €  

Sant Esteve de Palautordera              612,45 €  0,26%           539,99 €              72,46 €  

Sant Feliu de Codines           1.398,14 €  0,59%       1.232,71 €            165,43 €  

Sant Fost de Campsentelles           2.003,88 €  0,84%       1.766,78 €            237,10 €  

Sant Pere de Vilamajor              997,55 €  0,42%           879,51 €            118,04 €  

Santa Eulàlia de Ronçana           1.647,70 €  0,69%       1.452,74 €            194,96 €  

Santa Maria de Martorelles              198,45 €  0,08%           174,96 €              23,49 €  

Santa Maria de Palautordera           2.147,74 €  0,90%       1.893,62 €            254,12 €  

Tagamanent                75,40 €  0,03%             66,48 €                8,92 €  

Vallgorguina              645,06 €  0,27%           568,74 €              76,32 €  

Vallromanes              581,46 €  0,24%           512,66 €              68,80 €  

Vilalba Sasserra              159,59 €  0,07%           140,71 €              18,88 €  



 
 
 
 

 
 

Municipi 
TOTAL 

APORTACIÓ 
% 

1a aportació 
(50%) 

Liquidació  
(total aportació 
- 1a aportació) 

Vilanova del Vallès           1.222,36 €  0,51%       1.077,73 €            144,63 €  

 
       83.332,01 €  34,92%     68.666,09 €      14.665,92 €  

 

 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Que s’aprovi la liquidació de l’addenda per al 2019 del V conveni interadministatiu de col·laboració 
per a la coordinació, la programació i el finançament de serveis socials, en els termes exposats en 
el punt 4 d’aquest informe. 
 

2. Rectificar els drets reconeguts a 31/12/2019 dels ajuntaments del conveni a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 20 46210 per adequar-ho a la liquidació del pressupost per un import total de -
30.374,39 €. 

 
3. Que s’aprovi la justificació de la despesa realitzada per l’ajuntament de Granollers  NIF 

P0809500B, per a la prestació del servei de Punt de Trobada l’any 2019, per un import d’11.753,61 
€. 

4. Rectificar l’obligació reconeguda a 31/12/2019 de l’Ajuntament de Granollers a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 20 231120 48032 per adequar-ho a la liquidació del pressupost per un import total 
de -28.945,56 €. 
 

5. Que s’aprovi la justificació de la despesa realitzada per  l’ajuntament de Mollet del Vallès, NIF 
P0812300B,  per a la prestació del servei de Punt de Trobada l’any 2018, per un import de 0 € i de 
4.538,50 € pel Centre d’Acolliment Temporal 

 
6. Autoritzar, disposar reconèixer l’obligació el pagament a l’ajuntament de Granollers  NIF 

P0809500B, d’11.753,61 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 23120 48032 del pressupost 
general de despeses del Consell Comarcal. 

 
7. Ordenar el pagament a l’ajuntament de Mollet del Vallès, NIF P0812300B, de 4.538,50 € amb 

càrrec a l’aplicació pressupostària 20 23100 48031 del pressupost general d’ingressos i despeses 
del Consell Comarcal.” 

 
2. El 15 de juliol de 2020 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El pacte dotzè del V conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la 

programació i el finançament de serveis socials disposa que l’Ajuntament fa efectiva la quota 
de participació en el Fons de Solidaritat en dos pagaments anuals que es realitzaran: 
 



 
 
 
 

 
 

- 1r pagament: un cop aprovada l’addenda econòmica pel Consell Comarcal l’Ajuntament 
ingressarà en el compte corrent 2013.0046.82.0200998227 el 50% de la seva aportació. 
 

- 2n pagament: un cop aprovada la liquidació dels projectes de l’addenda econòmica el 
Consell Comarcal trametrà una còpia d’aquesta a l’Ajuntament i li comunicarà l’import que 
resta per aportar abans del 30 de gener de l’any següent. 

 
Si es produeix alguna demora en aquests terminis i el Consell Comarcal hagués d’abonar 
interessos al contractista per raó d’aquest conveni, l’ajuntament que ha ocasionat la demora 
ha de reintegrar aquest import al Consell Comarcal. 
 
El Consell Comarcal iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que preveu 
la legislació vigent, quan l’Ajuntament sigui deutor del Consell Comarcal per l’objecte d’aquest 
conveni. 
 

2. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 25 de setembre de 2019, publicat 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 4 d’octubre de 2019, pel qual es delega 
en la Comissió de Govern aprovar, modificar, prorrogar, justificar, liquidar, resoldre i extingir 
els convenis de col·laboració, coordinació i/o cooperació amb altres entitats quan aquests 
siguin convenis marc, convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris, o convenis 
específics d’import superior a 60.101,21 euros, sempre i quan i en tots els casos, no 
formalitzin una transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així 
com una acceptació de delegacions o encàrrecs de gestió feta per altres administracions. 

 
Aquesta delegació inclou també l’autorització i la disposició de despeses corresponent. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO a la Comissió de Govern que acordi: 
 



 
 
 
 

 
 

1. Aprovar la liquidació dels projectes de l’addenda de l’any 2019, d’acord amb el pacte dotzè 
del V conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el 
finançament de serveis socials, següent: 

 
Núm. 
annex 

Addenda 
Projecte Pressupost 

Liquidació a 
31/12/2019 

1 
Finançament complementari de Serveis Socials segon 
nivell 

12.465,97 € 12.465,97 € 

2 
Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració del Vallès 
Oriental 

0,00 € 0,00 € 

3 Borsa de traductors 1.016,03 € 1.016,03  € 

4 Programa d’intercanvi de xeringues     3.131,27 €  2.467,20 € 

5 
Teleassistència mòbil per a víctimes de violència de 
gènere 

0,00 € 0,00 € 

6 Punt de trobada 51.390,17 € 11.753, 61€ 

7 
Acolliment urgència per a dones. Acolliment en casos de 
violència de gènere i en situacions de desprotecció social 

2.314,00 € 2.314,00 € 

8 Centre d'acolliment residencial d’estada limitada 4.538,50 € 4.538,50 € 

9 Encaix – Servei de col·laboració entre famílies 0,00 € 0,00 € 

10 Servei d’assessorament Jurídic d’estrangeria SAJE 0,00 € 0,00 € 

11 Servei assessorament en matèria d’habitatge 0,00 € 0,00 € 

12 Servei d’assessorament jurídic infants i adolescents 62.476,19 € 48.776,70 € 

 TOTAL APORTACIÓ 137.332,13 €   83.332,01 € 

 
 

2. Aprovar la quota de participació en el Fons de Solidaritat d’acord amb el pacte dotzè del V 
conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el 
finançament de serveis socials, corresponent a l’any 2019, següent: 

 

Municipi 
TOTAL 

APORTACIÓ 
% 

1a aportació 
(50%) 

Liquidació  
(total aportació 
- 1a aportació) 

Aiguafreda              581,46 €  0,24%           512,66 €              68,80 €  

Bigues i Riells           2.071,65 €  0,87%       1.826,53 €            245,12 €  

Caldes de Montbui           3.975,15 €  1,67%       3.504,80 €            470,35 €  

Campins              115,18 €  0,05%           101,55 €              13,63 €  

Canovelles           3.734,15 €  1,56%       3.292,32 €            441,83 €  



 
 
 
 

 
 

Municipi 
TOTAL 

APORTACIÓ 
% 

1a aportació 
(50%) 

Liquidació  
(total aportació 
- 1a aportació) 

Cànoves i Samalús              672,12 €  0,28%           592,60 €              79,52 €  

Cardedeu           4.211,76 €  1,76%       3.713,42 €            498,34 €  

Figaró-Montmany              249,10 €  0,10%           219,62 €              29,48 €  

Fogars de Montclús              105,93 €  0,04%             93,40 €              12,53 €  

Granollers        12.747,20 €  5,34%       7.604,23 €        5.142,97 €  

Gualba              329,12 €  0,14%           290,18 €              38,94 €  

la Garriga           3.696,91 €  1,55%       3.259,49 €            437,42 €  

La Llagosta           3.086,08 €  1,29%       2.720,93 €            365,15 €  

la Roca del Vallès           2.436,85 €  1,02%       2.148,52 €            288,33 €  

l'Ametlla del Vallès           1.935,42 €  0,81%       1.706,42 €            229,00 €  

les Franqueses del Vallès           4.529,54 €  1,90%       3.993,61 €            535,93 €  

Lliçà d'Amunt           3.453,82 €  1,45%       3.045,16 €            408,66 €  

Lliçà de Vall           1.477,01 €  0,62%       1.302,24 €            174,77 €  

Llinars del Vallès           2.254,83 €  0,94%       1.988,03 €            266,80 €  

Martorelles           1.096,77 €  0,46%           967,00 €            129,77 €  

Mollet del Vallès           3.179,15 €  1,33%       1.631,67 €        1.547,48 €  

Montmeló           2.023,31 €  0,85%       1.783,91 €            239,40 €  

Montornès del Vallès           3.756,12 €  1,57%       3.311,69 €            444,43 €  

Montseny                79,33 €  0,03%             69,95 €                9,38 €  

Parets del Vallès           4.387,53 €  1,84%       3.868,40 €            519,13 €  

Sant Antoni de Vilamajor           1.388,88 €  0,58%       1.224,55 €            164,33 €  

Sant Celoni           4.067,89 €  1,70%       3.586,58 €            481,31 €  

Sant Esteve de Palautordera              612,45 €  0,26%           539,99 €              72,46 €  

Sant Feliu de Codines           1.398,14 €  0,59%       1.232,71 €            165,43 €  

Sant Fost de Campsentelles           2.003,88 €  0,84%       1.766,78 €            237,10 €  

Sant Pere de Vilamajor              997,55 €  0,42%           879,51 €            118,04 €  

Santa Eulàlia de Ronçana           1.647,70 €  0,69%       1.452,74 €            194,96 €  

Santa Maria de Martorelles              198,45 €  0,08%           174,96 €              23,49 €  

Santa Maria de Palautordera           2.147,74 €  0,90%       1.893,62 €            254,12 €  

Tagamanent                75,40 €  0,03%             66,48 €                8,92 €  

Vallgorguina              645,06 €  0,27%           568,74 €              76,32 €  

Vallromanes              581,46 €  0,24%           512,66 €              68,80 €  

Vilalba Sasserra              159,59 €  0,07%           140,71 €              18,88 €  

Vilanova del Vallès           1.222,36 €  0,51%       1.077,73 €            144,63 €  



 
 
 
 

 
 

Municipi 
TOTAL 

APORTACIÓ 
% 

1a aportació 
(50%) 

Liquidació  
(total aportació 
- 1a aportació) 

 
       83.332,01 €  34,92%     68.666,09 €      14.665,92 €  

 
 
3. Aprovar la justificació de la despesa realitzada per l’Ajuntament de Granollers per a la 

prestació del servei de Punt de Trobada de l’any 2019, per un import d’onze mil set-cents 
cinquanta-tres euros amb seixanta-un cèntims (11.753,61 EUR).  

 
4. Aprovar la justificació de la despesa realitzada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès per a la 

prestació del servei de Punt de Trobada de l’any 2019, per un import de zero euros (0,00 
EUR) i de quatre mil cinc-cents trenta-vuit euros amb cinquanta cèntims (4.538,50 EUR) pel 
Centre d’Acolliment Temporal. 
 

5. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació  i ordenar el pagament a l’Ajuntament de Granollers  
d’un import d’onze mil set-cents cinquanta-tres euros amb seixanta-un cèntims (11.753,61 
EUR), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 23120 48032 del pressupost general de 
despeses del Consell Comarcal. 

 

6. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació  i ordenar el pagament a l’Ajuntament de Mollet del 
Vallès d’un import de quatre mil cinc-cents trenta-vuit euros amb cinquanta cèntims (4.538,50 
EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària  20 23100 48031 del pressupost general 
d’ingressos i despeses del Consell Comarcal. 
 

7. Rectificar els drets reconeguts a 31 de desembre de 2019 dels ajuntaments en el conveni, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 20 46210, per adequar-ho a la liquidació del pressupost 
per un import total de -30.374,39 EUR. 

 
8. Rectificar l’obligació reconeguda a 31 de desembre de 2019 a l’Ajuntament de Granollers, a 

càrrec de l’aplicació pressupostària 20 231120 48032, per adequar-la a la liquidació del 
pressupost per un import total de -28.945,56 EUR.  
 

9. Notificar aquest acord als ajuntaments. 
 

 
 
 
 
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. 
 



 
 
 
 

 
 

 


