
 
 
 
 

 
 

 
 
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 22 de juny de 2020, la senyora Sílvia Perez Corts, cap de l'Àrea de Polítiques Socials i 

d'Igualtat, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 18 de març de 2020, el Ple 2/2020 va aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la gestió i 

la prestació del Servei bàsic d’atenció social amb diversos ajuntaments (EXP: X2019007023). La 
vigència d’aquest conveni s’estén de l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2023.  
 

2. L’1 d’abril de 2020, registre de sortida S2020004662, el Consell Comarcal del Vallès Oriental notifica 
a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús l’acord del Ple esmentat al punt anterior d’aquest informe. 
 

3. En el punt 2 de la proposta s’estableix per a cada municipi, les hores de dedicació setmanal i el 
percentatge de dedicació en relació amb una jornada de 37,5 hores. 
Les dades recollides corresponents a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús son les següents: 

Municipi  Perfil professional 
Hores de 
dedicació 
setmanals 

% dedicació en relació 
amb una jornada de 

37,5 hores  

    

Cànoves i Samalús Treballadors/es socials 18,75 50,00% 

 Educadors/es socials 37,50 100,00% 

 Administratius/ves 7,00 18,67% 

 Gestors/es PIA 2,03 5,42% 

    

 
4. S’ha detectat una errada en les hores de dedicació setmanals i el percentatge de dedicació en el perfil 

professional corresponent a l’educador social esmentat en el punt 3 d’aquest informe. Aquesta errada 
s’ha produït al sumar la dedicació de l’educadora social i la dedicació de l’educadora social que la 
substitueix durant el període d’IT i de permís de maternitat. Les dades correctes son les següents: 

 

Municipi  Perfil professional 
Hores de 
dedicació 
setmanals 

% dedicació en relació 
amb una jornada de 

37,5 hores  

    



 
 
 
 

 
 

Municipi  Perfil professional 
Hores de 
dedicació 
setmanals 

% dedicació en relació 
amb una jornada de 

37,5 hores  

Cànoves i Samalús Treballadors/es socials 18,75 50,00% 

 Educadors/es socials 18,75 50,00% 

 Administratius/ves 7,00 18,67% 

 Gestors/es PIA 2,03 5,42% 

    

Per tant, PROPOSO,      
 

Únic.- Aprovar la modificació del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció 
social amb l’Ajuntament de Cànoves i Samalús següent:  
 
En relació amb el pacte segon apartat 2n del conveni:  

On diu:  

 
 

Municipi  Perfil professional 
Hores de 
dedicació 
setmanals 

% dedicació en relació 
amb una jornada de 

37,5 hores  

    

Cànoves i Samalús Treballadors/es socials 18,75 50,00% 

 Educadors/es socials 37,50 100,00% 

 Administratius/ves 7,00 18,67% 

 Gestors/es PIA 2,03 5,42% 

    

 
Ha de dir:  

 

Municipi  Perfil professional 
Hores de 
dedicació 
setmanals 

% dedicació en relació 
amb una jornada de 

37,5 hores  

    

Cànoves i Samalús Treballadors/es socials 18,75 50,00% 

 Educadors/es socials 18,75 50,00% 

 Administratius/ves 7,00 18,67% 

 Gestors/es PIA 2,03 5,42% 

    

“ 
 
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. L’acord del Ple de 18 de març de 2020, d’aprovació del contingut i la signatura del conveni 

per a la gestió i la prestació del Servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Cànoves i 
Samalús.  
 

2. L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, el qual preveu que les administracions públiques poden rectificar, 
així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, 
de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 

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’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 

mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon al ple exercir 
les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna 
a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Modificar l’acord de Ple de 18 de març de 2020, d’aprovació del contingut del conveni per a 

la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Cànoves i 
Samalús, d’acord amb el redactat següent:  
 
En relació amb el pacte segon apartat 2n del conveni, on diu:  

 
 

Municipi  Perfil professional 
Hores de 
dedicació 
setmanals 

% dedicació en relació 
amb una jornada de 

37,5 hores  

    

Cànoves i Samalús Treballadors/es socials 18,75 50,00% 

 Educadors/es socials 37,50 100,00% 



 
 
 
 

 
 

Municipi  Perfil professional 
Hores de 
dedicació 
setmanals 

% dedicació en relació 
amb una jornada de 

37,5 hores  

 Administratius/ves 7,00 18,67% 

 Gestors/es PIA 2,03 5,42% 

    

 

 Ha de dir:  

 

Municipi  Perfil professional 
Hores de 
dedicació 
setmanals 

% dedicació en relació 
amb una jornada de 

37,5 hores  

    

Cànoves i Samalús Treballadors/es socials 18,75 50,00% 

 Educadors/es socials 18,75 50,00% 

 Administratius/ves 7,00 18,67% 

 Gestors/es PIA 2,03 5,42% 

    

 
 
2. Aprovar la signatura del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social 

amb l’Ajuntament de Cànoves i Samalús amb la modificació esmentada en el punt precedent.  
 

3. Notificar aquest a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.  

 
 
 
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. 
 
 


