
 
 
 
 

 
 

 
 
Jordi Vendrell i Ros, com a secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
  
C E R T I F I C O : 
 
Que el Ple  del Consell Comarcal, de , va prendre, entre d’altres, l’acord següent: 
  
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 10 de juliol de 2020, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i Territori, 

ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 20 de febrer de 2020 l’Ajuntament de Caldes de Montbui va sol·licitar al Consell Comarcal la 
modificació del conveni d’assistència tècnica per ampliar la dedicació en matèria d’enginyeria de 28 a 
42 hores setmanals i per incorporar l’assistència tècnica en matèria d’arquitectura a raó de 21 hores 
setmanals, o la dedicació que transitòriament fos viable, tan bon punt fos possible. 
 
El Ple de 18 de març de 2020 va acordar la modificació del contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria amb l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui, per ampliar la dedicació en matèria d’enginyeria de 28 a 42 hores setmanals a partir i per 
incorporar l’assistència tècnica en matèria d’arquitectura a raó de 14 hores setmanals, a partir del 23 
de març de 2020. 
 
El cost per a l’any 2020 corresponent a la prestació d’assistència a l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
en matèria d’enginyeria i d’arquitectura es va fixar en 80.539,11 euros, dels quals 44.516,99 euros 
corresponen a la dedicació de 28 hores setmanals en matèria d’enginyeria, 17.759,79 euros 
corresponen a l’ampliació de la dedicació en matèria d’enginyeria de 14 hores setmanals a partir del 
23 de març de 2020, i 18.262,33 euros corresponen a l’assistència tècnica en matèria d’arquitectura 
amb una dedicació de 14 hores setmanals a partir del 23 de març. 
 
Tanmateix, l’inici de l’assistència tècnica d’arquitectura es va haver d’endarrerir del 23 de març al 23 
de juny de 2020 en no poder completar abans el procés de selecció i incorporació del personal 
necessari com a conseqüència de la suspensió de terminis derivada de l’estat d’alarma per la COVID-
19. 
 
Per altra banda, el 29 de juny de 2020 l’Ajuntament de Campins ha notificat l’aprovació de la signatura 
de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament en relació a 
l’assistència tècnica d’enginyeria, així com la denegació de l’aprovació i sol·licitud de liquidació en 
relació a l’assistència tècnica d’arquitectura.  
 
Aquesta darrera circumstància, fa possible l’ampliació del servei d’assistència tècnica d’arquitectura a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui de 14 a 21 hores setmanals a partir de l’1 de juliol, tal com aquest 
Ajuntament havia sol·licitat el 20 de febrer de 2020. 
 



 
 
 
 

 
 

Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència tècnica, 
jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret legislatiu, 4/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Revisar la proposta de modificació del conveni amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui, amb NIF 

P0803300C, de manera que s’hi introdueixin les modificacions següents: 
 
 

a) En el pacte segon, apartat 1r, de manera que quedi redactat tal com segueix: 
 

“1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 
A) Pel que fa a l’assistència d’ARQUITECTURA, les funcions desenvolupades per part del 

CONSELL COMARCAL són les següents: 
 

1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 
projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de 
l’arquitectura 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
d’arquitectura sobre les obres, instal·lacions i establiments 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria d’arquitectura sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis 

4. Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir, dur a terme 
coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment 
i assessorar sobre el planejament urbanístic i sobre les obres, equipaments i serveis 
de titularitat municipal, en l’àmbit de l’arquitectura 

5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors 
6. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de 

l’arquitectura 
 
B) Pel que fa a l’assistència d’ENGINYERIA, les funcions desenvolupades per part del 

CONSELL COMARCAL són les següents: 
 

1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 
projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de 
medi ambient i enginyeria 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
d’enginyeria sobre les activitats, instal·lacions i establiments 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria d’enginyeria sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis 

4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit 
d’enginyeria 

5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors 
6. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de l'enginyeria 

 
 

b) En el pacte segon, apartat 3r, de manera que quedi redactat tal com segueix: 
 



 
 
 
 

 
 

“3. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt amb 
personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu desenvolupament 
les hores següents: 

 
- 14 hores setmanals a arquitectura entre 23 de juny de 2020 i el 30 de juny de 2020; i 

21 hores setmanals a partir de l’1 de juliol de 2020” 
 
- 42 hores setmanals a enginyeria, 14 de les quals corresponen a l’ampliació a partir de 

23 de març de 2020 
 

c) En el pacte quart, els apartats 1r, 2n i 3r, de manera que quedin redactats tal com segueix: 
 

“1. El cost per a l’any 2020 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte 
segon és de 80.378,36 euros, dels quals 44.516,99 euros corresponen a la dedicació de 
28 hores setmanals en matèria d’enginyeria; 17.759,79 euros corresponen a l’ampliació 
de la dedicació en matèria d’enginyeria de 14 hores setmanals a partir del 23 de març de 
2020; 450,13 euros corresponen a l’assistència tècnica en matèria d’arquitectura amb una 
dedicació de 14 hores setmanals entre el 23 de juny i el 30 de juny de 2020; i 17.651,45 
euros corresponen a l’assistència tècnica en matèria d’arquitectura amb una dedicació de 
21 hores setmanals a partir de l’1 de juliol. 

 
2. Establir el cost total de l’assistència tècnica pels anys successius de vigència del conveni 

en 102.707,50 euros, dels quals 67.404,61 euros corresponen a la dedicació de 42 hores 
setmanals en matèria d’enginyeria i 35.302,89 euros corresponen a l’assistència tècnica 
en matèria d’arquitectura amb una dedicació de 21 hores setmanals. Aquest cost s’haurà 
d’actualitzar segons allò establert al conveni. 
  

3. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 
1 i 2 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada 
anualitat. No obstant això, l’any 2020 abonarà 22.258,49 euros abans del 31 de gener i 
58.119,87 euros abans del 30 de setembre.” 

 
3. Reconèixer el dret de trenta-cinc mil vuit-cents seixanta-un euros amb trenta-set cèntims 

(35.861,37 euros), a càrrec de l’aplicació pressupostària 10.46220, Assistència tècnica medi 
ambient i territori, corresponent a l’ampliació de la dedicació en matèria d’enginyeria de 28 a 42 
hores setmanals a partir del 23 de març de 2020 i a la incorporació de l’assistència d’arquitectura 
amb una dedicació de 14 hores entre el 23 de juny i 30 de juny de 2020 i amb una dedicació de 21 
hores setmanals a partir de l’1 de juliol de 2020, d’acord amb les operacions següents:  

 

N. Operació Fase Data Referència Aplicació Import Revisió Ampliació Import total 

120200000106 RD 29/01/2020 12020000108 2020 10 46220 44.516,99 44.516,99 0 44.516,99 

120200000269 RD 03/03/2020 12020000211 2020 10 46220 18.262,33 18.101,58 -160,75 18.101,58 

120200000278 RD 04/03/2020 12020000220 2020 10 46220 17.759,79 17.759,79 0 17.759,79 

     80.539,11 80.378,36  -160,75 80.378,36  

“ 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’acord d’aprovació de la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 

part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria 
de medi ambient i enginyeria, aprovat en sessió plenària de 18 de març de 2020. 
 

2. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’acord amb el qual correspon a la comarca l’adequada 
prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca i l’exercici de les competències 
municipals, en els termes establerts per la Llei d’organització comarcal de Catalunya i per la 
legislació de règim local.  

 
L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que els 
ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden establir 
convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord amb el principi 
d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts.    
 

3. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de la Llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a 
la competència de la comarca per a la prestació d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als 
municipis. 

 
4. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 

juny, estableix que la comarca, de conformitat amb allò que estableixi el programa d’actuació 
comarcal, podrà prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni. 

 
L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de serveis per 
delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis corresponents en la 
prestació del servei. 

 
5. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter material, 
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic 
podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra administració, per 
raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. 
 

6. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  
estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de delegacions o 
encàrrecs de gestió realitzats per altres administracions. 

 
Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
dels membres de les corporacions per a l’adopció dels acords relatius a la transferència de 
funcions o activitats a altres administracions públiques, així com l’acceptació de les 



 
 
 
 

 
 

delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per altres administracions, excepte que per llei 
s’imposi obligatòriament. 
 

  
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la modificació de l’acord aprovat en sessió plenària de 18 de març de 2020, de 

modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i 
enginyeria amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui, que resta redactat en els termes 
següents:  

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor Francesc Colomé Tenas, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros.  
  
I de l’altra, el senyor Isidre Pineda i Moncusí, alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, assistit 
per la secretària de la corporació, la senyora Mª. Remei Sala Leal.  
 
 

I N T E R V E N E N 
 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós 
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre.  
  
L’alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en virtut del que disposa 
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada 
per la Llei 11/1999, de 21 de setembre.  
  
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del 
Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració 
local amb habilitació de caràcter nacional.  
  
Ambdues 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  
 
I. Que l’1 de març de 2017, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL 

COMARCAL, i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en endavant l’AJUNTAMENT, van formalitzar 
un conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria.  

 

II. Que el 29 de gener de 2020, el Ple del CONSELL COMARCAL va aprovar el contingut i la 
signatura de la pròrroga del conveni esmentat amb l’AJUNTAMENT, pel període comprès entre 
l’1 de gener de 2020 fins el 31 de desembre de 2021. 

 



 
 
 
 

 
 

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquesta modificació al 
conveni que subjecten als següents  

  

 
P A C T E S 

  

Primer. Objecte  
  

L’objecte d’aquest acord és la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part 
del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT en matèria de medi ambient i enginyeria.  

  

Segon. Abast de la modificació  

 

El conveni es modifica en el sentit següent: 

 

a) El pacte segon, apartat 1r, passa a tenir el redactat següent: 
 

 
“1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 
A) Pel que fa a l’assistència d’ARQUITECTURA, les funcions desenvolupades per part del 

CONSELL COMARCAL són les següents: 
 

1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 
projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de 
l’arquitectura 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
d’arquitectura sobre les obres, instal·lacions i establiments 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria d’arquitectura sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis 

4. Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir, dur a terme 
coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment 
i assessorar sobre el planejament urbanístic i sobre les obres, equipaments i serveis 
de titularitat municipal, en l’àmbit de l’arquitectura 

5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors 
6. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de 

l’arquitectura 
 
B) Pel que fa a l’assistència d’ENGINYERIA, les funcions desenvolupades per part del 

CONSELL COMARCAL són les següents: 
 

1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 
projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de 
medi ambient i enginyeria 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
d’enginyeria sobre les activitats, instal·lacions i establiments 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria d’enginyeria sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis 



 
 
 
 

 
 

4. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit 
d’enginyeria 

5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors 
6. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de l'enginyeria” 

 
 
b) En el pacte segon, apartat 3r, passa a tenir el redactat següent: 

 
 

“3. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt amb 
personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu desenvolupament 
les hores següents: 

 
- 14 hores setmanals a arquitectura entre 23 de juny de 2020 i el 30 de juny de 2020; i 

21 hores setmanals a partir de l’1 de juliol de 2020 
 
- 42 hores setmanals a enginyeria, 14 de les quals corresponen a l’ampliació a partir de 

23 de març de 2020” 
 
 

c) Pel que fa al règim econòmic: 
 
1. El cost per a l’any 2020 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte segon 

és de 80.378,36 euros, dels quals 44.516,99 euros corresponen a la dedicació de 28 hores 
setmanals en matèria d’enginyeria; 17.759,79 euros corresponen a l’ampliació de la 
dedicació en matèria d’enginyeria de 14 hores setmanals a partir del 23 de març de 2020; 
450,13 euros corresponen a l’assistència tècnica en matèria d’arquitectura amb una 
dedicació de 14 hores setmanals entre el 23 de juny i el 30 de juny de 2020; i 17.651,45 
euros corresponen a l’assistència tècnica en matèria d’arquitectura amb una dedicació de 
21 hores setmanals a partir de l’1 de juliol. 
 

2. Establir el cost total de l’assistència tècnica pels anys successius de vigència del conveni 
en 102.707,50 euros, dels quals 67.404,61 euros corresponen a la dedicació de 42 hores 
setmanals en matèria d’enginyeria i 35.302,89 euros corresponen a l’assistència tècnica 
en matèria d’arquitectura amb una dedicació de 21 hores setmanals. Aquest cost s’haurà 
d’actualitzar segons allò establert al conveni. 

 
3. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 

1 i 2 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada 
anualitat. No obstant això, l’any 2020 abonarà 22.258,49 euros abans del 31 de gener i 
58.119,87 euros abans del 30 de setembre. 

 

 

Tercer. Vigència  
  

Aquesta modificació entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de les 
dates de prestació que hi consten fins el 31 de desembre de 2021.   

  



 
 
 
 

 
 

I, en senyal de conformitat, les parts signen aquest acord amb l’assistència dels corresponents 
secretaris, que en donen fe.” 

 
2. Anul·lar el reconeixement de drets per un import de -160,75 euros, essent el reconeixement 

per un import de trenta-cinc mil vuit-cents seixanta-un euros amb trenta-set cèntims 
(35.861,37 euros), a càrrec de l’aplicació pressupostària 10.46220, Assistència tècnica medi 
ambient i territori, d’acord amb el detall següent:  

 

N. Operació Fase Data Referència Aplicació Import Revisió Ampliació Import total 

120200000106 RD 29/01/2020 12020000108 2020 10 46220 44.516,99 44.516,99 0 44.516,99 

120200000269 RD 03/03/2020 12020000211 2020 10 46220 18.262,33 18.101,58 -160,75 18.101,58 

120200000278 RD 04/03/2020 12020000220 2020 10 46220 17.759,79 17.759,79 0 17.759,79 

     80.539,11 80.378,36  -160,75 80.378,36  

 
 
3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.  

 
 
 
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. 
 
 


