
 
 
 
 

 
 

OD-12 
ÀREA DE L’ÀREA DE SALUT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
Ple, de 24 de març de 2021 
CI, de 17 de març de 2021 
 
Deixar sense efectes els acords per a l'assistència tècnica en matèria de salut a 
l'Ajuntament de Canovelles aprovats en sessió de Ple de 18 de març de 2021. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de febrer de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El Ple del Consell Comarcal de 18 de març de 2020 va aprovar un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Canovelles per a la prestació del servei d’assistència tècnica en matèria de salut pública 
amb una dedicació de 14 hores setmanals a partir de l’1 de juliol de 2020. 
 
En la comptabilitat de l’exercici 2020 hi ha reconegut el dret d’onze mil set-cents seixanta-set euros amb 
seixanta-tres cèntims (11.767,63 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 36 46244 Assistència 
tècnica salut pública. 
 
L’eclosió de la COVID-19 va impedir dur a terme els processos de selecció de personal necessaris en els 
terminis previstos i per aquest motiu es va endarrerir l’inici de la prestació del servei fins a l’1 de 
desembre de 2020. 
 
No obstant això, l’Ajuntament de Canovelles no va arribar a signar el conveni de col•laboració i, de fet, va 
comunicar que no estava interessat en iniciar el Servei. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
 
1. Deixar sense efecte l’acord d’aprovació del conveni de col•laboració esmentat amb l’Ajuntament de 

Canovelles. 
 
2. Donar de baixa l’import d’11.767,63 euros (onze mil set-cents seixanta-set euros amb seixanta-tres 

cèntims) a càrrec de l’aplicació pressupostària 36 46244 de l’exercici 2020.” 
 

2. El 17 de març de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

L’article 14.2 lletra q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.  
 
 
Per això, 



 
 
 
 

 
 

 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Deixar sense efectes els acords per a l’aprovació de l’assistència tècnica en matèria de 

salut a l'Ajuntament de Canovelles, aprovats en sessió de Ple de 18 de març de 2021, 

transcrits a continuació:  
 

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 
salut pública a l’Ajuntament de Canovelles. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica 
per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Canovelles en 
matèria de salut pública, d’acord amb el contingut següent: 
 
/.../ 

 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Canovelles.  

 
 
 
Document signat electrònicament. 
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