
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 

[decret] 
 
 

 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
El 30 de novembre de 2021, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor 
Carles Fernández Pérez, ha emès l’informe següent: 

 
“ 
RELACIÓ DE FETS 

 
 

1. El 10 d’octubre de 2016 es va signar el Conveni per a la creació de la Taula de 
Desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental –El Vallès Oriental Avança.  
 
Aquest conveni tenia per objectiu general treballar de forma conjunta i consensuada per 
detectar les necessitats, coordinar, planificar i pactar les corresponents polítiques que 
assoleixin una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, i que millorin la qualitat 
de l’ocupació i la competitivitat de l’economia al Vallès Oriental. 
 
Com a objectius específics es fixaven els següents:  

 
- Reindustrialitzar la comarca, assegurant que no es perd indústria ni és substituïda per 

altres activitats econòmiques, amb un valor afegit més baix. 
- Diversificar l‘economia comarcal. 
- Adequar el mapa de la formació tenint en compte les necessitats del teixit productiu 

actual i de futur. 
- Dotar de les infraestructures necessàries que ens donin avantatges competitius. 
- Impulsar polítiques de sòl industrial i xarxes de telecomunicacions a les zones 

industrials, treballant per la reducció de la despesa energètica. 
- Cercar sinèrgies amb altres territoris per fomentar projectes de dinamització 

econòmica, que impulsin la reducció de les taxes d’atur. 
- Captar inversió pública i privada. 
- Optar per un mercat de treball estable i de qualitat. 
 
La data de la finalització d’aquest conveni fou el dia 9 d’octubre de 2020.  

 
2. El 8 d’octubre de 2020, mitjançant el Decret de Presidència 2020PRES000426, s’aprovà la 

continuïtat de la Taula de Desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental –El 
Vallès Oriental Avança amb llurs normes de funcionament més enllà del 9 d’octubre de 
2020 i fins el proper Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, previst pel 18 de 
novembre de 2020, on s’acordés, si és el cas, la continuïtat de la Taula, l’aprovació del 
nou conveni o la pròrroga que correspongués. 

 
3. El 18 de novembre de 2020, el Ple del Consell Comarcal aprovà el nou conveni per a la 

continuïtat de la Taula de desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental – El 
Vallès Oriental Avança amb CCOO Vallès Oriental, Maresme i Osona, PIMEC Vallès 
Oriental, la Unió Empresarial Intersectorial – Cercle d’Empresaris i la UGT Vallès Oriental, 
que fou signat per les parts el 19 de març de 2021, amb una vigència des del 18 de 
novembre de 2020 fins el 17 de novembre de 2024.  

 



 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

4. Aquest darrer conveni conté una Disposició addicional on s’estableix que la TVOA 
preveurà, de la manera més adequada, els recursos necessaris per a atendre les 
despeses derivades de l'exercici de les responsabilitats dels membres de la Comissió 
Executiva.  

 
En aquest sentit, es proposa que el Consell Comarcal del Vallès Oriental rescabali, si és el 
cas, fins a un import màxim de 4.000 euros per entitat, les despeses originades 
corresponents a l’any 2020 per a la participació i la dedicació dels membres de la 
Comissió Executiva de la Taula de desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès 
Oriental – El Vallès Oriental Avança següents: CCOO Vallès Oriental, Maresme i Osona, 
PIMEC Vallès Oriental, la Unió Empresarial Intersectorial – Cercle d’Empresaris i la UGT 
Vallès Oriental. El període de rescabalament abastaria des de l’1 de gener de 2020 fins el 
31 de desembre de 2020.  
 
 
Per això, PROPOSO: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d’una addenda econòmica en relació amb els 

convenis de la Taula de desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental – 
El Vallès Oriental Avança amb CCOO Vallès Oriental, Maresme i Osona, PIMEC 
Vallès Oriental, la Unió Empresarial Intersectorial – Cercle d’Empresaris i la UGT 
Vallès Oriental, que tingui com a objecte rescabalar, si és el cas, fins a un import 
màxim de 4.000 euros per entitat, les despeses originades corresponents a l’any 2020 
per la participació i la dedicació dels membres de la Comissió Executiva de la Taula de 
desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança 
següents: CCOO Vallès Oriental, Maresme i Osona, PIMEC Vallès Oriental, la Unió 
Empresarial Intersectorial – Cercle d’Empresaris i la UGT Vallès Oriental.  
 

2. Establir en l’addenda la forma de justificació d’aquestes despeses, que ha de ser 
prèvia a llur pagament pel Consell Comarcal, en el sentit següent:  

 
a) Memòria justificativa de les activitats. 

 
b) Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, 

numero de document, import, concepte i data d'emissió de la factura/nòmina. Les 
factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic 
mercantil/nòmines amb eficàcia administrativa inclosos en la relació de l’epígraf 
anterior i, si escau, la documentació acreditativa del pagament.  

 
c) Declaració responsable on es declari que, per a l’any 2020, l’entitat no ha estat 

subvencionada per la participació a la Comissió Executiva de la Taula de 
desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental 
Avança per cap administració. 

 
3. Autoritzar la despesa màxima de 16.000 euros  (com a màxim 4.000 euros per a cada 

representant de la Comissió Executiva) amb la següent aplicació pressupostària: 
 

44 49000 47000 Subvenció CCOO Vallès Oriental, Maresme i Osona  

44 49000 47001 Subvenció  UGT Vallès Oriental 

44 49000 47002 Subvenció Unió empresarial intersectorial- Cercle d’Empresaris 

44 49000 47003 Susbvenció PIMEC Vallès Oriental 

“ 
 
 
 



 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

FONAMENTS DE DRET  
 
El Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat mitjançant el 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i les competències delegades a la presidència 
per raó de l’acord del Ple del Consell Comarcal, de 25 de setembre de 2019, publicat en 
el Butlletí Oficial de la província de Barcelona CVE 2019033050, de 4 d’octubre de 2019.  

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d’una addenda econòmica en relació amb la Taula 

de desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental 
Avança amb CCOO Vallès Oriental, Maresme i Osona, PIMEC Vallès Oriental, la Unió 
Empresarial Intersectorial – Cercle d’Empresaris i la UGT Vallès Oriental,  d’acord 
amb el redactat següent:  

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, assistit per la secretària de la corporació, la senyora Núria Caellas i Puig.  
 
1D’una altra part, el senyor/la senyora ________________, en representació de CCOO Vallès 
Oriental, Maresme i Osona. 
 
2D’una altra part, el senyor/la senyora _______________________, en representació de 
PIMEC Vallès Oriental. 
 
3D’una altra part, el senyor/la senyora ________________, en representació de la Unió 
Empresarial Intersectorial – Cercle d’Empresaris. 
 
4D’una altra part, el senyor/la senyora ________________, en representació de la UGT Vallès 
Oriental. 

 
Totes les 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 
 

 
1. El 10 d’octubre de 2016 es va signar el Conveni per a la creació de la Taula de 

Desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental –El Vallès Oriental Avança.  

                                            
1 Incloure el nom i cognoms de la persona que ostenti la representació en el moment de la signatura de 
l’addenda.   
2 Incloure el nom i cognoms de la persona que ostenti la representació en el moment de la signatura de 
l’addenda. 
3 Incloure el nom i cognoms de la persona que ostenti la representació en el moment de la signatura de 
l’addenda.  
4 Incloure el nom i cognoms de la persona que ostenti la representació en el moment de la signatura de 
l’addenda.  



 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

Aquest conveni tenia per objectiu general treballar de forma conjunta i consensuada per 
detectar les necessitats, coordinar, planificar i pactar les corresponents polítiques que 
assoleixin una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, i que millorin la qualitat 
de l’ocupació i la competitivitat de l’economia al Vallès Oriental. Com a objectius específics 
es fixaven els següents:  

 
- Reindustrialitzar la comarca, assegurant que no es perd indústria ni és substituïda per 

altres activitats econòmiques, amb un valor afegit més baix.  
 
- Diversificar l‘economia comarcal. 

 
- Adequar el mapa de la formació tenint en compte les necessitats del teixit productiu 

actual i de futur.  
 

- Dotar de les infraestructures necessàries que ens donin avantatges competitius.  
 

- Impulsar polítiques de sòl industrial i xarxes de telecomunicacions a les zones 
industrials, treballant per la reducció de la despesa energètica. 

 
- Cercar sinèrgies amb altres territoris per fomentar projectes de dinamització 

econòmica, que impulsin la reducció de les taxes d’atur.  
 

- Captar inversió pública i privada. 
 

- Optar per un mercat de treball estable i de qualitat.  
 

La data de la finalització d’aquest conveni fou el dia 9 d’octubre de 2020.  
 
2. El 8 d’octubre de 2020, mitjançant el Decret de Presidència 2020PRES000426, s’aprovà la 

continuïtat de la Taula de Desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental –El 
Vallès Oriental Avança amb llurs normes de funcionament més enllà del 9 d’octubre de 
2020 i fins el proper Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, previst pel 18 de 
novembre de 2020, on s’acordés, si és el cas, la continuïtat de la Taula, l’aprovació del 
nou conveni o la pròrroga que correspongués.  

 
3. El 18 de novembre de 2020, el Ple del Consell Comarcal aprovà el nou conveni per a la 

continuïtat de la Taula de desenvolupament econòmic i l’ocupació de Vallès Oriental – El 
Vallès Oriental Avança amb CCOO Vallès Oriental, Maresme i Osona, PIMEC Vallès 
Oriental, la Unió Empresarial Intersectorial – Cercle d’Empresaris i la UGT Vallès Oriental, 
que fou signat per les parts el 19 de març de 2021, amb una vigència des del 18 de 
novembre de 2020 fins el 17 de novembre de 2024. Aquest darrer conveni conté una 
Disposició addicional on s’estableix que la TVOA preveurà, de la manera més adequada, 
els recursos necessaris per a atendre les despeses derivades de l'exercici de les 
responsabilitats dels membres de la Comissió Executiva.  

 
Les parts compareixents atorguen aquesta addenda en relació amb la Taula de 
desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança amb 
CCOO Vallès Oriental, Maresme i Osona, PIMEC Vallès Oriental, la Unió Empresarial 
Intersectorial – Cercle d’Empresaris i la UGT Vallès Oriental,  que subjecten als següents,  
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
És objecte d’aquesta addenda establir les condicions per a rescabalar, si és el cas, les 
despeses originades corresponents a l’any 2020 per la participació i la dedicació dels 



 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

membres de la Comissió Executiva de la Taula de desenvolupament econòmic i l’ocupació del 
Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança següents: CCOO Vallès Oriental, Maresme i 
Osona, PIMEC Vallès Oriental, la Unió Empresarial Intersectorial – Cercle d’Empresaris i la 
UGT Vallès Oriental.  
 
Segon. Import màxim a rescabalar i període de rescabalament 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental rescabala, si és el cas i prèvia justificació, fins a un 

import màxim de 4.000 euros per entitat, les despeses originades corresponents a l’any 
2020 per a la participació i la dedicació dels membres de la Comissió Executiva de la 
Taula de desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental 
Avança següents: CCOO Vallès Oriental, Maresme i Osona, PIMEC Vallès Oriental, la 
Unió Empresarial Intersectorial – Cercle d’Empresaris i la UGT Vallès Oriental.  

 
2. El període de rescabalament abasta des de l’1 de gener de 2020 fins el 31 de desembre 

de 2020.  
 
Tercer. Justificació  
 
1. La forma de justificació d’aquestes despeses, que ha de ser prèvia a llur pagament pel 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, és la següent:  
 
a) Memòria justificativa de les activitats. 
 
b) Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, 

numero de document, import, concepte i data d'emissió de la factura/nòmina. Les 
factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic 
mercantil/nòmines amb eficàcia administrativa inclosos en la relació i, si escau, la 
documentació acreditativa del pagament. 
 

c) Declaració responsable on es declari que, per a l’any 2020, l’entitat no ha estat 
subvencionada per la participació a la Comissió Executiva de la Taula de 
desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança 
per cap administració.  

 
2. La data màxima de justificació per a cadascuna de les entitats és el 31 de març de 2022.  

 
3. Un cop presentada la justificació, el Consell Comarcal aprova, si és el cas, la justificació, i 

posteriorment en fa el pagament d’allò aprovat.  
 

 
Quart.  Naturalesa i Jurisdicció  
 
1. Aquesta addenda no instrumentalitza cap subvenció sinó que fixa les condicions per al 

rescabalament de despeses en els termes que s’hi exposa.   
 

2. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest document.  

 
Les parts, després de llegir aquesta addenda, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu 

contingut i la signen.” 

 
2. Autoritzar la despesa màxima de 16.000 euros, com a màxim 4.000 euros per entitat, 

a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:  
 



 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

44 49000 47000 

44 49000 47001 

44 49000 47002 

44 49000 47003 

 
 

3. Notificar aquest acord a CCOO Vallès Oriental, Maresme i Osona, PIMEC Vallès 
Oriental, la Unió Empresarial Intersectorial – Cercle d’Empresaris i la UGT Vallès 
Oriental.  

 
 
 
 
Document signat electrònicament. 
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