
 

 

ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió  
Núm.  2021/1 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 27 de gener de 2021 
Hora d’inici:  19:01 h 
Hora de fi: 19:54 h 
Lloc: Granollers, mitjançant sessió telemàtica operada amb Zoom segons les 
característiques tècniques previstes en el Decret de Presidència 2021PRES000071, de 22 
de gener de 2021, de convocatòria de la sessió 
 
Hi assisteixen:  
 
Senyor Francesc Colomé Tenas, president 
Senyora Susana Barroso Valverde 
Senyora Gemma Brunet Ferrer 
Senyor Marc Candela i Callado 
Senyora Núria Carné i Navarro 
Senyora Anna Cella i Navarro 
Senyora Assia Cherdal i Roukha 
Senyora Roser Colomé Soler 
Senyor Emiliano Cordero Soria 
Senyor Joan Davi Mayol 
Senyora Eva Maria Díaz Medina 
Senyora Marialluïsa Ferre Garcia 
Senyor Joan Josep Galiano i Peralta 
Senyor Enric Gisbert i Tomas 
Senyora Maria Del Mar Hernández Sánchez 
Senyora Pamela Isús i Sauri 
Senyor Francesc Juzgado Mollà 
Senyor Manuel Losada Seivane 
Senyor Jordi Manils Tavio 
Senyor Ignasi Martinez Murciano 
Senyora Magali Miracle i Rigalos 
Senyor Jose Antonio Montero Dominguez 
Senyora Inmaculada Ortega i Marti 
Senyora Marina Planellas i Alegre 
Senyor Joan Pons Fiori 
Senyor Joan Ramon Bernabé 
Senyor Francesc Sánchez Castilla 
Senyor Juan Manuel Segovia Ramos 
Senyora Catalina Siles Royo 
Senyor Marc Uriach Cortinas 
Senyor Alejandro Valiente Almazan 
Senyor Eduard Vallhonesta Alarcón 
 
També hi assisteixen: 
 
Senyora Esperança Colom Canal, Interventora 
Senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental 
Senyor Oscar Frias Perez, cap de l’Àrea de Persones i Valors 
Senyora Sílvia Perez Corts, cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat 
Senyor Jaume Viure Ribas, cap de l’Àrea de Medi Ambient i Territori 
 



 

 

Han Excusat la seva absència: 
 
Senyor Luis Toral Ortega 
  
 
S’inicia la sessió a les dinou hores i un minut, amb l’ordre del dia següent: 
 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 16 de desembre de 2020. 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Adherir-nos a l’acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (2018.07). 
 
3. Aprovar la monografia de competències de la Gerència. 
 
4. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de cobertura de la Gerència. 
 
ÀREA D'HABITATGE 
 
5. Ratificar el Decret de Presidència 2020PRES000569, de 22 de desembre, d’aprovació 
del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col•laboració en matèria 
d’habitatge amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
6. Ratificar el Decret de Presidència 2020PRES000570, de 22 de desembre, d’aprovació 
del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col•laboració en matèria 
d’habitatge amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
7. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de 
l’Habitatge, relatiu al programa de mediació per al lloguer per a l’any 2021. 
 
8. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col•laboració entre l’Agència de 
l’habitatge de Catalunya relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquesta comarca, per a 
l’any 2021. 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
9. Aprovar la constitució d’una borsa de treball d’arquitectes tècnics/ques per tal de cobrir 
les necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat. 
 
10. Aprovar les bases i la convocatòria per a seleccionar uns llocs de treball temporal. 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
 
11. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments 
de Bigues i Riells, Caldes de Montbui, la Garriga, Lliçà d'Amunt, Llinars del Vallès, 
Montmeló, la Roca del Vallès, Sant Fost de Campsentelles i Santa Eulàlia de Ronçana, 
per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i 
Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, 
modificada per  les ordres TSF/115/2019 i TSF/20/2020, i a la Resolució TSF/2831/2020, 
de 30 d’octubre. 



 

 

 
ÀREA DE TURISME 
 
12. Aprovar la modificació d'obligacions reconegudes d'exercicis anteriors en relació amb 
el projecte "La recuperació de la agrobiodiversitat hortícola com a element dinamitzador 
del sector agroalimentari del Vallès Oriental". 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2020PRES000529, d'11 de desembre de 
2020, al 2020PRES000587, de 30 de desembre de 2020, i del 2021PRES000001, de 4 de 
gener de 2021, al 2021PRES000068, de 21 de gener de 2021. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2020GER001921, d'11 de desembre de 
2020, al 2020GER002043, de 30 de desembre de 2020. 
 
13. Precs i preguntes. 
 
 
El president 
 
Començaríem el ple ordinari del Consell Comarcal, primer de tot hi ha una incorporació 
d’unes propostes d’urgències, que s’han tractat a Junta de portaveus: 
 
1. Aprovar el nomenament del gerent. 
 
El president 
 
Alguna intervenció? 
 
El ple aprova la incorporació de la proposta amb els 27 vots a favor de, per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i 
Callado, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i 
Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí i Marina 
Planellas i Alegre;  per part del Grup Comarcal Socialista, els senyors i les senyores 
Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria del Mar 
Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez 
Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup 
Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, 
Roser Colomé Soler, Francesc Colomé Tenas, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc 
Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils 
Tavio i José Antonio Montero Domínguez i per part del Grup Comarcal Ciutadans, el senyor 
Manuel Losada Seivane. I l’abstenció de, per part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora 
Susana Barroso Valverde. 
 
La senyora Núria Carné i Navarro i els senyors Joan Josep Galiano i Peralta i Alejandro 
Valiente Almazan s’incorporen a la sessió. 
 
2. Aprovar l’expedient 4 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i 
despeses de l’exercici 2021, en la seva modalitat de transferències de crèdits. 
 
El president 
 
Alguna intervenció? 
 



 

 

El ple aprova la incorporació de la proposta amb els 24 vots a favor de, per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Núria Carné i 
Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi 
Martínez Murciano i Imma Ortega i Martí; per part del Grup Comarcal Socialista, els senyors 
i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, 
Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, 
Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Àlex Valiente Almazan i Eduard 
Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i 
les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Francesc Colomé Tenas, Joan 
Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal En Comú 
Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i José Antonio Montero Domínguez. I les 7 
abstencions de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els 
senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Anna Cella i Navarro, Joan Josep Galiano i 
Peralta, Magalí Miracle i Rigalós i Marina Planellas i Alegre, i per part del Grup Comarcal 
Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 16 de desembre de 2020. 
 
L’acta de la sessió extraordinària de 16 de desembre de 2020 s’aprova amb els 31 vots a 
favor de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les 
senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan 
Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez 
Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; per part 
del Grup Comarcal Socialista, els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc 
Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia 
Ramos, Catalina Siles Royo, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part 
del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet 
Ferrer, Roser Colomé Soler, Francesc Colomé Tenas, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i 
Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi 
Manils Tavio i José Antonio Montero Domínguez i per part del Grup Comarcal Ciutadans, la 
senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. I l’abstenció de, per 
part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, la senyora Anna Cella i 
Navarro. 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Adherir-nos a l’acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (2018.07). 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 20 de gener de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 12 de gener de 2021, el senyor Jordi Vendrell Ros, cap de l'Àrea Serveis Jurídics, ha 

emès l’informe següent: 
  
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de 

Municipis (ACM), promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de Contractació, la 
licitació de contractes amb destinació a les entitats locals de Catalunya recorrent a la utilització de 
les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent legislació en 
matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Acord marc, fórmula que 



 

 

possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de subministraments 
i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les entitats locals 
adherides a l’Associació i detectades a partir de les actuacions de prospecció de mercat i estudis 
que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat. 
 

2. El 18 de febrer de 2011, mitjançant Decret de Gerència número 93/2011, el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental va adherir-se al servei de mediació i assessorament als municipis i ens locals de 
Catalunya adjudicat per part de l’ACM, a Ferrer & Ojeda Asociados Corredoria de Seguros, SL. 
 

3. El 13 de desembre de 2019, mitjançant Decret de Gerència número 2019GER001839, es va 
acordar prorrogar el contracte derivat de l’Acord marc del servei de mediació d’assegurances amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. núm. 2015.01) adjudicat a Ferrer & Ojeda 
Asociados Corredoria de Seguros, SL, mentre no s’hagués formalitzat el nou acord marc del 
servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya que està tramitant el CCDL, per encàrrec de la Central de contractació de l’ACM, amb 
número d’expedient 2018.07. 

 
4. El 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm. 17/2020 va acordar 

adjudicar el nou Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya a l’empresa Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de 
Seguros, SL, i el 27 de març de 2020, es va formalitzar el contracte per un període inicial de vint-i-
quatre mesos, a partir de la mateixa data de signatura. 

 
5. Es voluntat del Consell Comarcal adherir-se al nou Acord marc del servei d’assessorament i 

mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat a l’empresa 
Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en endavant 

LCSP, defineix els contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer 
consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent 
d’una obra o subministrament, inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el servei 
de manera successiva i per un preu unitari. No poden ser objecte d’aquests contractes els serveis 
que impliquin exercici de l’autoritat inherent als poders públics.  
 

2. L’article 25.1 a) de la LCSP, d’acord amb el qual tenen caràcter privat, entre d’altres, els 
contractes de serveis que tinguin per objecte serveis financers amb número de referència CPV de 
66100000-1 a 66720000-3.  
 

3. El Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el 
Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el 
Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del 
Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa 
referència a la revisió del CPV, assigna als contractes d’assegurances els CPV compresos entre 
66000000-0 i el 66720000-3.  
 

4. L’article 26.2 de la LCSP estableix que els contractes privats que subscriguin les administracions 
públiques es regeixen, quant a la seva preparació i adjudicació, si no hi ha normes específiques, 
per les seccions 1a i 2a del capítol I del títol I del llibre segon d’aquesta Llei amb caràcter general, 
i per les seves disposicions de desplegament, i s’aplica supletòriament la resta de normes de dret 
administratiu o, si s’escau, les normes de dret privat, segons correspongui per raó del subjecte o 
entitat contractant. Pel que fa als seus efectes, modificació i extinció, aquests contractes es 
regeixen pel dret privat.  
 

5. Els articles 227 i seguents de la LCSP, en relació amb la Disposició Addicional 5a de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), en la redacció donada per la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 
(LRSAL), respecte a la creació i règim de centrals de contractació i adhesió a aquestes.  
 



 

 

6. Els articles 220 i 222 de la LCSP en relació al règim jurídic dels Acords marc.  
 

7. La disposició addicional tercera de la LCSP, estableix normes específiques de contractació 
pública a les entitats locals. 

 
8. Els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord 

marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya Expedient 2018.07 
 

9. L’article 15 de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya, pel que fa la 
competència del Ple.  

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Adherir-nos a l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació 

a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.07) de l’Associació Catalana de Municipis. 
 

2. Notificar l’adopció del present acord al CCDL (preferentment per e-Notum al NIF P0800222B i 
correu electrònic centraldecompres@acm.cat  o per correu postal al c/.  València 231, 6º, 08007 
de Barcelona), també al mediador Ferrer & Ojeda (c/Tamarit 155 – 159 08015 Barcelona), així 
com a  la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius.” 

 

2. El 20 de gener de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. L’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en 
endavant LCSP, defineix els contractes de serveis aquells l’objecte dels quals són 
prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o dirigides a 
l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o subministrament, inclosos aquells en què 
l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de manera successiva i per un preu unitari. No 
poden ser objecte d’aquests contractes els serveis que impliquin exercici de l’autoritat 
inherent als poders públics.  
 

2. L’article 25.1 a) de la LCSP, d’acord amb el qual tenen caràcter privat, entre d’altres, els 
contractes de serveis que tinguin per objecte serveis financers amb número de 
referència CPV de 66100000-1 a 66720000-3.  
 

3. El Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que 
modifica el Reglament (CE) núm. 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel 
qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 
2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments 
dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, assigna als contractes 
d’assegurances els CPV compresos entre 66000000-0 i el 66720000-3.  
 

4. L’article 26.2 de la LCSP estableix que els contractes privats que subscriguin les 
administracions públiques es regeixen, quant a la seva preparació i adjudicació, si no hi 
ha normes específiques, per les seccions 1a i 2a del capítol I del títol I del llibre segon 
d’aquesta Llei amb caràcter general, i per les seves disposicions de desplegament, i 
s’aplica supletòriament la resta de normes de dret administratiu o, si s’escau, les normes 
de dret privat, segons correspongui per raó del subjecte o entitat contractant. Pel que fa 
als seus efectes, modificació i extinció, aquests contractes es regeixen pel dret privat.  
 



 

 

5. Els articles 227 i seguents de la LCSP, en relació amb la Disposició Addicional 5a de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), en la redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL), respecte a la creació i règim de centrals de contractació i 
adhesió a aquestes.  
 

6. Els articles 220 i 222 de la LCSP en relació al règim jurídic dels Acords marc.  
 

7. La disposició addicional tercera de la LCSP, estableix normes específiques de 
contractació pública a les entitats locals. 

 

8. Els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya Expedient 2018.07 
 

9. L’article 15 de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya, pel 
que fa la competència del Ple. 

 
Per això, 
 
PROPOSO: 
 
1. Adherir-nos a l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.07) de l’Associació 
Catalana de Municipis. 
 

2. Notificar l’adopció del present acord al CCDL (preferentment per e-Notum al NIF 
P0800222B i correu electrònic centraldecompres@acm.cat  o per correu postal al c/.  
València 231, 6º, 08007 de Barcelona), també al mediador Ferrer & Ojeda (c/Tamarit 155 
– 159 08015 Barcelona), així com a  la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els 
efectes de publicitat que siguin preceptius.” 

 
El president 
 
Alguna intervenció? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 30 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Esquerra 
Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i 
Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric 
Gisbert i Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, 
Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Socialista, els 
senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Marialluïsa Ferré 
García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i 
Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Catalina Siles Royo, 
Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per 
Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, 
Francesc Colomé Tenas, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part 
del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i José Antonio 
Montero Domínguez. I les 2 abstencions de, per part del Grup Comarcal Ciutadans, la 
senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
3. Aprovar la monografia de competències de la Gerència. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 20 de gener de 2021, que és el que segueix: 



 

 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 19 de gener de 2021, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, 

ha emès l’informe següent: 
“  

Persones i valors 
EXP: X2021000411 

 
1. El 10 d’abril de 2019, el Ple va aprovar el Pla d’Infraestructura Ètica, document que neix 

amb la vocació de respondre a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2014 del Parlament de Catalunya 
però que també és el resultat d’una reflexió entorn a la vocació de servei públic i els 
elements que han de composar tota infraestructura ètica.  

 

2. Aquest Pla es composa de vuit elements: compromís polític per portar-la a terme, 
mecanismes eficaços de responsabilitat política, codis de conducta viable -especialment 
codis ètics i programes de Compliance-, mecanismes d’adaptació professional, condicions 
generals del servei públic que hi ajudin, un cos coordinador de l’ètica i una societat civil 
activa fent el paper de vigilant de l’actuació dels servidors públics 

3. L’Àrea de Persones i Valors treballa l’establiment d’un model integrat de gestió de 
persones i, en aquest sentit, en els darrers anys  s’estan desplegant diferents actuac ions 
connectades amb l’estratègia de  l’organització.  

 

4. El Reglament Orgànic del Consell Comarcal (ROC) del Vallès Oriental aprovat el 10 
d'abril de 2019 estableix que la persona titular de la Gerència tindrà la consideració de 
personal directiu professional, regula el regim jurídic del lloc i procediment de selecció.  

 

5. Per a dur a terme el que el que el Reglament Orgànic estableix entorn al procediment de 
selecció i nomenament de lloc de treball gerencial es requereix d’elaboració d’un 
diccionari de competències que reculli el perfil competencial d’aquest lloc de treball. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2. l) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple 
comarcal per a l’aprovació d’aquest acord. 
 
L’article 105 del Reglament Orgànic Comarcal aprovat el 10 d’abril de 2019 pel Ple del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, pel que fa a la condició de la Gerència com alt càrrec.  Els articles 107, 108, 109 i 
110  pel que fa a qui correspon el nomenament de la Gerència,  les funcions que correspon a l’òrgan i el 
sistema de nomenament i cessament de la Gerència.  
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi aprovar la monografia de les competències de la Gerència següent: 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 
ANNEX 
 
Competències requerides per desenvolupar la Gerència del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 

 
Marc conceptual 
És important especificar les característiques que fa de les competències un marc de 
referencia idoni per a l’acompliment professional: 

 Són una mobilització de coneixements, habilitats, actituds i motivacions. 



 

 

 Són un constructe abstracte amb un component conductual, component que tindrà un reflex, 
per tant, en l’acompliment professional. 

 Han de ser observables i, per tant, avaluables ja que es posen de manifest quan s’executa una 
tasca o una activitat. 

 Són contextuals, és a dir, corresponen a la persona però s’identifiquen en una organització 
concreta en un moment determinat. 

 Estan orientades a l’excel·lència o al èxit professional. 

 Es poden desenvolupar, és a dir, s’han de poder adquirir d’una o altra manera i són, 
permanents i estables (malgrat segons el context puguin fluctuar). 

 Poden ser generalitzables a més d’una activitat. 

En aquest sentit, les competències són una referència que: 
 Permeten a l’organització clarificar el que s’espera de cada persona i com ha de fer-ho. 

 Facilita l’assoliment de l’excel·lència organitzacional a través del desenvolupament de les 
persones que l’integren, promovent el creixement professional i personal a través de la millora 
competencial. 

 Possibilita la definició d’un marc consensuat, comú i integral per a la gestió de les persones. 

 Permet alinear les persones i l’organització a través d’un element comú, permetent 
l’aprenentatge i la millora comú. 

Selecció de competències rellevants 
Les competències que es consideren rellevants per al desenvolupament de la gerència del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en relació la missió, funcions i responsabilitats 
definides, són; 

 Capacitat analítica. 

 Compromís amb l’organització. 

 Comunicació. 

 Desenvolupament de persones. 

 Direcció de persones. 

 Negociació. 

 Organització del treball. 

 Presa de decisions. 

 Visió estratègica. 

 Xarxa relacional. 

  

Tot seguit s’exposen les seves definicions, tal i com estan recollides al Diccionari Marc de 
les Competències per a l’Administració Local elaborat pel Servei d’Assistència a 
l’Organització Municipal de la Diputació de Barcelona així com el corresponent nivell 
mínim requerit per a cadascuna d’elles. 

 

Definicions i nivells requerits 

 
 

Competència Definició Nivell requerit Implica 

Capacitat analítica Fa referència a la capacitat d'explicar 
tècnicament, identificant les causes i predint 
les conseqüències, un problema o una 
situació determinada en l'àmbit de 
la seva especialitat. 

Alt Identificar i utilitzar mètodes i mecanismes 
sistematitzats d'avaluació del procés i del 
resultat i saber interpretar i explicar 
correctament les dades que se n'obtenen 



 

 

Compromís amb 
l’organització 

Fa referència a la capacitat per definir, 
impulsar i consolidar el model 
d’organització conjuntament amb l’equip 
de govern, promovent i involucrant a totes 
les persones que en formen part en 
l’estratègia per 
aconseguir-ho. 

Màxim Traslladar en objectius estratègics, línies de serveis 
i actuacions el model organitzatiu, promovent la 
transversalitat i el desenvolupament professional i 
assegurar la consecució d’aquests objectius 
mitjançant la implicació de tots els membres del 
consell comarcal. 

Comunicació Fa referència a la capacitat de transmetre 
missatges eficaçment i de manera clara, 
precisa i adaptada al context i a l’objectiu 
de la comunicació. 

Alt Crear eines i de desenvolupar actuacions que 
afavoreixin o facilitin una comunicació eficaç a 
nivell de tota l’organització, tant a nivell 
descendent com ascendent, com horitzontal o 
quan l’acte comunicatiu té una caràcter estratègic 
i és capaç de representar a l’organització en 
fòrums d’alta especialització com 
congressos i jornades en l’àmbit de 
l’administració pública. 

Desenvolupament de 
persones 

Fa referència a la capacitat per facilitar i 
impulsar el creixement de les persones de 
l'equip en termes tant d'aprenentatge com 
d'acompliment, potenciant al màxim les 
seves capacitats i aportacions a 
l'organització, mitjançant les estratègies més 
adients. 

Alt Generar espais i possibilitats per al 
desenvolupament de les persones vinculat al 
compromís d’aquestes amb l’organització, 
aconseguint que la millora i l'aprenentatge 
permanent formin part de la cultura 
organitzacional. 

Direcció 
de 
persones 

Fa referència a la capacitat per assolir 
resultats en els equips de treball mitjançant 
la coordinació de les persones que els 
integren, aconseguint que aquestes 
contribueixin de manera 
efectiva en la consecució dels objectius. 

Alt Crear metodologies i instruments per promoure 
un estil de direcció de persones eficaç i homogeni 
a l’organització així com assessorar a altres 
persones en aquesta matèria. 

Negociació Fa referència a la capacitat per dirigir i/o 
controlar la interacció entre diferents 
parts amb l'objectiu d'arribar a un 
acord, 

Màxim Obtenir acords satisfactòries per a tothom i 
compromisos estables que enforteixin la relació, 
inferint els 
objectius concrets de l’organització a partir de les 
línies estratègiques i fent 

 utilitzant tècniques de guanyar – guanyar i 
planificant alternatives per arribar als 
millors acords. 

 ús d’una habilitat per crear un ambient idoni per 
a la col·laboració i per a la cooperació. 

Organització del 
treball 

Fa referència a la capacitat de planificar, 
prioritzar i distribuir les activitats i els 
recursos per tal d'assegurar 
la consecució dels objectius esperats. 

Alt Dur a terme simultàniament diversos projectes 
complexos, establint de forma permanent 
mecanismes de coordinació i de control de la 
informació dels processos en marxa. 

Presa de decisions Fa referència a la capacitat d'escollir entre 
diferents alternatives, aquelles que són més 
viables per a la consecució dels objectius, 
basant-se en una anàlisi dels possibles 
efectes i riscos de 
les possibilitats d'implementació. 

Màxim Seleccionar de manera autònoma l’opció més 
adequada entre diferents alternatives de 
resolució, examinant els escenaris i els riscos de 
les possibles solucions en un context de gran 
impacte a l’organització (personal, econòmic, 
estructural, ... ). 

Visió estratègica Fa referència a la capacitat per tenir en 
compte els canvis de l'entorn, les 
oportunitats, els inconvenients així com les 
fortaleses i febleses de la pròpia 
organització a l'hora 
de planificar qualsevol actuació pròpia o de 
l'equip. 

Alt Formular propostes, alternatives i innovacions a 
l’equip de govern que condueixin a la millora de la 
satisfacció dels Ajuntaments i de la ciutadania 
respecte dels serveis que li són oferts des del 
Consell i dur a terme les actuacions necessàries 
per tal d’implementar-les. 

Xarxa relacional Fa referència a la capacitat d’establir i 
mantenir relacions amb xarxes de persones, 
la cooperació amb les quals és necessària 
per 
obtenir bons resultats en els objectius 
acordats. 

Alt Formar i assessorar a altres persones del 
l’organització en matèria de desenvolupament de 
relacions, essent un referent en quest tema per tal 
d’aconseguir la seva cooperació i 
implicació en ordre a l’assoliment dels 
objectius del Consell 

“ 

 
2. El 20 de gener 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. l) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple 
comarcal per a l’aprovació d’aquest acord. 



 

 

 
L’article 105 del Reglament Orgànic Comarcal aprovat el 10 d’abril de 2019 pel Ple del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, pel que fa a la condició de la Gerència com alt càrrec.  
Els articles 107, 108, 109 i 110  pel que fa a qui correspon el nomenament de la Gerència,  
les funcions que correspon a l’òrgan i el sistema de nomenament i cessament de la 
Gerència.  
 
 
Per això,  
 
PROPOSO 
 
1. Aprovar la monografia de les competències de la Gerència del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental següent: 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 
 



 

 

Competències requerides per desenvolupar la Gerència del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 

 
Marc conceptual 
 
És important especificar les característiques que fa de les competències un marc de 
referencia idoni per a l’acompliment professional: 

 Són una mobilització de coneixements, habilitats, actituds i motivacions. 

 Són un constructe abstracte amb un component conductual, component que tindrà un reflex, 
per tant, en l’acompliment professional. 

 Han de ser observables i, per tant, avaluables ja que es posen de manifest quan s’executa una 
tasca o una activitat. 

 Són contextuals, és a dir, corresponen a la persona però s’identifiquen en una organització 
concreta en un moment determinat. 

 Estan orientades a l’excel·lència o al èxit professional. 

 Es poden desenvolupar, és a dir, s’han de poder adquirir d’una o altra manera i són, 
permanents i estables (malgrat segons el context puguin fluctuar). 

 Poden ser generalitzables a més d’una activitat. 

En aquest sentit, les competències són una referència que: 
 Permeten a l’organització clarificar el que s’espera de cada persona i com ha de fer-ho. 

 Facilita l’assoliment de l’excel·lència organitzacional a través del desenvolupament de les 
persones que l’integren, promovent el creixement professional i personal a través de la millora 
competencial. 

 Possibilita la definició d’un marc consensuat, comú i integral per a la gestió de les persones. 

 Permet alinear les persones i l’organització a través d’un element comú, permetent 
l’aprenentatge i la millora comú. 

  

Selecció de competències rellevants 
 
Les competències que es consideren rellevants per al desenvolupament de la gerència del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en relació la missió, funcions i responsabilitats 
definides, són; 

 Capacitat analítica. 

 Compromís amb l’organització. 

 Comunicació. 

 Desenvolupament de persones. 

 Direcció de persones. 

 Negociació. 

 Organització del treball. 

 Presa de decisions. 

 Visió estratègica. 

 Xarxa relacional. 

  

Tot seguit s’exposen les seves definicions, tal i com estan recollides al Diccionari Marc de 
les Competències per a l’Administració Local elaborat pel Servei d’Assistència a 
l’Organització Municipal de la Diputació de Barcelona així com el corresponent nivell 
mínim requerit per a cadascuna d’elles. 
 

 

Definicions i nivells requerits 



 

 

 
 
 

Competència Definició Nivell 
requerit 

Implica 

Capacitat analítica Fa referència a la capacitat d'explicar 
tècnicament, identificant les causes i 
predint les conseqüències, un 
problema o una situació determinada 
en l'àmbit de 
la seva especialitat. 

Alt Identificar i utilitzar mètodes i mecanismes 
sistematitzats d'avaluació del procés i del resultat i 
saber interpretar i explicar correctament les dades 
que se n'obtenen 

Compromís amb 
l’organització 

Fa referència a la capacitat per 
definir, impulsar i consolidar el model 
d’organització conjuntament amb 
l’equip de govern, promovent i 
involucrant a totes les persones que 
en formen part en l’estratègia per 
aconseguir-ho. 

Màxim Traslladar en objectius estratègics, línies de serveis i 
actuacions el model organitzatiu, promovent la 
transversalitat i el desenvolupament professional i 
assegurar la consecució d’aquests objectius 
mitjançant la implicació de tots els membres del 
consell comarcal. 

Comunicació Fa referència a la capacitat de 
transmetre missatges eficaçment i de 
manera clara, precisa i adaptada al 
context i a l’objectiu de la 
comunicació. 

Alt Crear eines i de desenvolupar actuacions que 
afavoreixin o facilitin una comunicació eficaç a 
nivell de tota l’organització, tant a nivell descendent 
com ascendent, com horitzontal o quan l’acte 
comunicatiu té una caràcter estratègic i és capaç 
de representar a l’organització en fòrums d’alta 
especialització com 
congressos i jornades en l’àmbit de 
l’administració pública. 

Desenvolupament de 
persones 

Fa referència a la capacitat per facilitar 
i impulsar el creixement de les 
persones de l'equip en termes tant 
d'aprenentatge com d'acompliment, 
potenciant al màxim les seves 
capacitats i aportacions a 
l'organització, mitjançant les estratègies 
més adients. 

Alt Generar espais i possibilitats per al 
desenvolupament de les persones vinculat al 
compromís d’aquestes amb l’organització, 
aconseguint que la millora i l'aprenentatge 
permanent formin part de la cultura organitzacional. 

Direcció de 
persones 

Fa referència a la capacitat per assolir 
resultats en els equips de treball 
mitjançant la coordinació de les 
persones que els integren, 
aconseguint que aquestes 
contribueixin de manera 
efectiva en la consecució dels 
objectius. 

Alt Crear metodologies i instruments per promoure un 
estil de direcció de persones eficaç i homogeni a 
l’organització així com assessorar a altres persones 
en aquesta matèria. 

Negociació Fa referència a la capacitat per dirigir 
i/o controlar la interacció entre 
diferents 
parts amb l'objectiu d'arribar 
a un acord, 

Màxim Obtenir acords satisfactòries per a tothom i 
compromisos estables que enforteixin la relació, 
inferint els 
objectius concrets de l’organització a partir de les 
línies estratègiques i fent 

 utilitzant tècniques de guanyar – guanyar 
i 
planificant alternatives per arribar als 
millors acords. 

 ús d’una habilitat per crear un ambient idoni per a 
la col·laboració i per a la cooperació. 

Organització del 
treball 

Fa referència a la capacitat de 
planificar, prioritzar i distribuir les 
activitats i els recursos per tal 
d'assegurar 
la consecució dels objectius esperats. 

Alt Dur a terme simultàniament diversos projectes 
complexos, establint de forma permanent 
mecanismes de coordinació i de control de la 
informació dels processos en marxa. 

Presa de decisions Fa referència a la capacitat d'escollir 
entre diferents alternatives, aquelles 
que són més viables per a la 
consecució dels objectius, basant-se 
en una anàlisi dels possibles efectes i 

Màxim Seleccionar de manera autònoma l’opció més 
adequada entre diferents alternatives de resolució, 
examinant els escenaris i els riscos de les 
possibles solucions en un context de gran impacte 
a l’organització (personal, econòmic, estructural, ... 



 

 

riscos de 
les possibilitats d'implementació. 

). 

Visió estratègica Fa referència a la capacitat per tenir 
en compte els canvis de l'entorn, les 
oportunitats, els inconvenients així 
com les fortaleses i febleses de la 
pròpia organització a l'hora 
de planificar qualsevol actuació pròpia 
o de l'equip. 

Alt Formular propostes, alternatives i innovacions a 
l’equip de govern que condueixin a la millora de la 
satisfacció dels Ajuntaments i de la ciutadania 
respecte dels serveis que li són oferts des del 
Consell i dur a terme les actuacions necessàries per 
tal d’implementar-les. 

Xarxa relacional Fa referència a la capacitat d’establir i 
mantenir relacions amb xarxes de 
persones, la cooperació amb les quals 
és necessària per 
obtenir bons resultats en els objectius 
acordats. 

Alt Formar i assessorar a altres persones del 
l’organització en matèria de desenvolupament de 
relacions, essent un referent en quest tema per tal 
d’aconseguir la seva cooperació i 
implicació en ordre a l’assoliment dels 
objectius del Consell 

” 
 
El president 
 
Alguna intervenció? 
 
El senyor Joan Ramon i Bernabé 
 
Sí, com tots vostès ja saben el procés de selecció del gerent ha quedat desert, es van 
presentar 24 persones, sobre aquestes va haver una primera criba per documentació i 
currículum i van quedar 14, i la comissió de valoració va fer un cribatge en base a 
entrevistes, d’aquí van quedar 2 i finalment ha quedat desert. Davant aquesta situació, els 
estic explicant aquest punt però també fa referència al següent i al tretzè, ho expliquem tot 
en una sola explicació. 
 
Davant d’això el que va fer el govern i els grups comarcals que li donen suport va ser, 
juntament amb persones i valors, analitzar quines eren les possibles causes de que aquest 
procés hagués quedat desert, i que 24 persones que aparentment tenien uns perfils molt 
potents, permeteu-me l’expressió, hagués quedat així. I una de les causes que van veure 
era que molt probablement la monografia, precisament aquest punt, de competències 
establia un nivell requerit per a totes aquestes competències molt exigent, i això havia estat 
interpretat per la comissió de valoració d’una forma tant exigent que feia que finalment tots 
aquests candidats acabessin caient per un motiu o un altre. 
 
El que els proposem avui és modificar la monografia però no modifiquem ni una sola de les 
competències ni del redactat de les competències, l’únic que hem fet ha estat proposar al 
Ple modificar el criteri, el nivell requerit per monografia, i passem de 10 competències, les 
que havíem aprovat inicialment establia un nivell requerit màxim a 8 de les competències i 
alt a les altres 2, i el que els proposem és convertir-ho en 7 amb nivell alt i 3 amb nivell 
màxim. És un nivell molt exigent igualment perquè estem parlant de la gerència del Consell, i 
per tant requereix que qui acabi ocupant aquest òrgan de govern tingui un nivell molt elevat, 
però creiem que aquesta era una bona manera d’ajudar a la comissió de valoració a fer 
aquesta avaluació. 
 
De fet, en aquesta línia demanarem als serveis tècnics que es posin en contacte amb els 24 
candidats i candidates i els convidin a tornar a participar del procés que surt del punt 
següent. També als que per documentació hagin quedat enrere, perquè entenem que en 
aquest període de temps la seva situació por haver-se vist modificada i per tant compleixi 
amb els requisits que havíem establert entre tots. 
 
I per tant, diguem que el que fem és modificar aquest canvi de criteri simplement en la 
valoració de nivell requerit i res més, no es toca res més. I aprofitem per explicar-vos que 
aquest és un procés que durarà entre 3 i 5 mesos, esperem que siguin millor 3 que no pas 5, 
i entenem que el Consell Comarcal no pot estar durant tot aquest temps sense gerent i per 
això hem demanat la incorporació com a urgència i ho votarem la designació d’un gerent. Si 
no us sap greu, ja us avanço perquè de fet hem parlat amb tots els portaveus, que la 



 

 

proposta que us presentarem és la de l’Antoni Cornellas, que havia estat gerent si no vaig 
errat 16 anys a la casa, per diversos motius. El primer és perquè té possibilitat de fer-ho en 
aquest moment, per estar en situació de jubilació, coneix la casa, la seva arquitectura, és 
conegut per la gran majoria dels caps de servei i de personal de la casa, entenem per tant 
que no s’ha de fer una formació ni un aterratge molt dificultós i que permet donar-li una 
continuïtat al treball fins que tinguem el nomenament del nou gerent o la nova gerent. Però 
tornant al punt, estem demanant que aprovem entre tots plegats aqueta monografia on l’únic 
que fem és canviar el nivell requerit de les competències. 
 
El president 
 
Gràcies Joan. Joan Galiano ha demanat la paraula, endavant. 
 
El senyor Joan Josep Galiano i Peralta 
 
Bona tarda a tothom, primer de tot gràcies al conseller per fer aquesta explicació, tots hem 
anat rebent diferents inputs de com ha anat aquest procés, que va bé recordar que ja es va 
iniciar l’anterior mandat, com aquell qui diu, i que fa ja molts anys que hi anem al darrera. 
Agrair l’explicació, entenem perfectament el que s’ha explicat, sí que és veritat que entenem 
que la figura del gerent del Consell Comarcal és una figura potent i al nostre entendre 
aquella base de la monografia al qual es va basar era aquella que se li va reclamar en el seu 
dia, recordo que fins i tot vam fer una moció per intentar accelerar aquest procés al 
setembre del 2019, i era la informació que precisament li demanàvem a Diputació que ens 
traslladés, quins eren els requisits que necessitàvem per cobrir aquesta plaça. 
 
Entenem que tots aquells màxims i alts d’aquesta sol·licitud o aquestes connotacions que 
se’ls hi posava a segons quines places venien delimitades precisament perquè estàvem 
esperant per això. Al final ho hem arreglat nosaltres, o ho hem de decidir nosaltres o hem 
aplicat el criteri de poder, diguem-ne, relaxar l’exigència d’aquesta plaça. Nosaltres només 
us demanarem que dins aquest anunci de que el procés pot allargar-se de 3 a 5 mesos, que 
mirem d’accelerar el màxim possible, perquè com bé deia el president en la constitució del 
plenari, la figura del gerent és una figura vital, crec recordar que era la paraula que va fer 
servir, dintre del funcionament intern, i en aquest sentit considerem que més enllà que hi 
hagin hagut aquestes baixes, i que al final només hagin quedat dos, i que d’aquests dos 
també hi hagi hagut una renúncia i que finalment tot hagi anat depenent d’una entrevista i 
s’hagi considerat, en això no entrarem, però sí que els hi demanem si us plau que mirem 
d’accelerar al màxim tot aquest procés, que ha estat molt llarg, fa molt temps, el Consell 
Comarcal és el referent de molts ajuntaments a l’hora de consultes sobre contractacions i en 
aquest sentit estaria bé que la primera imatge fos que nosaltres en un procés com aquest, 
d’aquesta envergadura, som àgils i eficaços. Nosaltres en aquest procés farem el mateix 
que hem fet en totes les places o tots els punts que hem anat aprovant, o hem anat 
presentant al Consell Comarcal, i el nostre grup en aquest punt i en el següent ens 
abstindrem. 
 
El president 
 
Molt bé, gràcies Joan. Alguna intervenció més? Només comentar-vos que amb el cap de 
persones i valors, i el tenim aquí, hem fet un cronograma de com s’haurien de desenvolupar 
els timings, si anem molt ràpids, no hi ha recursos, tot es publica a l’hora podem estar als 
dos mesos i una setmana, però sinó ja ens anem, l’administració i aquí tots sou alcaldes o 
regidors, sabeu que els terminis de vegades se’ns allarguen, però no crec que se’ns 
allarguin més de 4 o 5 mesos com a màxim. Per tant posem aquest marge de 2 a 5 mesos, 
jo tiraria més cap a 3, però el que està clar és que posarem celeritat. Passaríem a votació. 
 



 

 

El ple aprova el dictamen amb els 19 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Socialista, 
els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Marialluïsa Ferré 
García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i 
Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Catalina Siles Royo, 
Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per 
Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, 
Francesc Colomé Tenas, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part 
del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i José Antonio 
Montero Domínguez. I les 13 abstencions de, per part del Grup Comarcal Esquerra 
Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i 
Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric 
Gisbert i Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, 
Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre i per part del Grup Comarcal Ciutadans, la 
senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
4. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de cobertura de la Gerència. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 20 de gener de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 19 de gener de 2021, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, 

ha emès l’informe següent: 
 

“  

Persones i valors 
EXP: X2021000410 

 

1. El Reglament Orgànic del Consell Comarcal (ROC) del Vallès Oriental aprovat el 10 d'abril de 2019 
estableix que la persona titular de la Gerència tindrà la consideració de personal directiu 
professional, regula el regim jurídic del lloc i procediment de selecció.  
 

2. El  Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 18 de març de 2020 va aprovar les Bases i 
convocatòria del procés de cobertura de la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
3. El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 22 de juliol de 2020 va aprovar la modificació de 

la base cinquena i la base catorzena de les Bases del procés de cobertura de la Gerència del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i llur convocatòria. 

 
4. L’1 de setembre  de 2020, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya les bases i la convocatòria del procés de cobertura de la 
Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
5. Entre el 2 de desembre de 2020 i el 7 de gener de 2021 es dur a terme el procés de cobertura de la 

Gerència del Consell Comarcal que es declara desert al no resultat apte cap dels candidats/tes en 
relació amb les competències requerides per l'exercici del lloc. 

 
6. El Reglament orgànic del Consell Comarcal estableix que el procediment de designació de la 

Gerència atén a principis de mèrit i capacitat i criteris d'idoneïtat, i es fa mitjançant procediments 
que garanteixin la publicitat i la concurrència. Les bases de la convocatòria del procediment de 
designació s’aproven pel Ple a proposta de la Presidència. 
 

7. Declarat desert el procediment per la cobertura es considera necessari la definició d’una monografia 
de l’òrgan de direcció de gerència amb la concreció del nivell d’assoliment de competències 
requerides, així mateix cal aprovar les bases i convocatòria del procés de cobertura.  

 
 
FONAMENTS DE DRET 

 



 

 

1. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.(TRLMRLC). 

2. El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya. 

3. El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic.(TREBEP). 

4. L’article 9 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals, estableix que és personal eventual el que, en virtut de lliure nomenament i en 
règim no permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a funcionaris i que te qualsevol de les 
condicions següents: confiança o assessorament especial, personal directiu per àrees o serveis 
complexos, gerència de la comarca.  

5. L’article 13 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic estableix qui pot desenvolupar funcions directives professionals a 
les administracions públiques i els criteris per la designació. 

6. L’article 9.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, estableix que el nomenament de personal eventual de confiança o 
assessorament especial correspon a l’alcalde o president de l’entitat local, i de l’eventual restant, al 
ple o a l’òrgan màxim de l’entitat local.  

7. L’article 105 del Reglament Orgànic Comarcal aprovat el 10 d’abril de 2019 pel Ple del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, pel que fa a la condició de la Gerència com alt càrrec.  Els articles 
107, 108, 109 i 110  pel que fa a qui correspon el nomenament de la Gerència,  les funcions que 
correspon a l’òrgan i el sistema de nomenament i cessament de la Gerència.  
 

 

Per això,  
PROPOSO:  

1. Aprovar les bases i convocatòria del procés de cobertura de la Gerència del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental següent:  

 
BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE COBERTURA DE LA GERÈNCIA DEL CONSELL 
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 
 
Primera. Objecte 

L’objecte d’aquestes bases és establir els requisits i el procediment a seguir en el procés per a la 
cobertura de l’òrgan de la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant Consell 
Comarcal. 
 
Segona. Vinculació 
 

La vinculació de la persona seleccionada ho serà en la condició de personal directiu professional, en els 
termes previstos a l´article 13 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, al Reglament Orgànic del Consell Comarcal i a la 
monografia de l’Òrgan de la Gerència,  
 
La relació es formalitzarà mitjançant contracte laboral d’alta direcció, regulat al Reial decret 1382/1985, 
d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció.  
 
Tercera. Règim retributiu, dedicació i incompatibilitats 
 

 Grup: A1 

 Nivell de complement destí: 30 

 Complement específic: 3.168,11 €/mensuals 

 Dedicació exclusiva i règim d’incompatibilitats establert per als membres del Consell Comarcal. 
 

Quarta. Règim jurídic 
 

La persona seleccionada ostentarà la condició de directiu/va públic/a professional i en el cas de què 
sigui funcionari/ària de carrera de l’Administració serà declarada en la situació administrativa de Serveis 
especials per la seva administració d’origen, d’acord amb la previsió continguda a l’apartat f) de l’article 
87 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic. 
 
Cinquena. Durada del nomenament i causes de cessament 
 
1. La durada del nomenament com a gerent s’ajusta a les previsions que en cada moment estableixi el 

Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 



 

 

2. Les causes de cessament són les establertes en cada moment en el Reglament orgànic del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental.  

 
Sisena. Missió i funcions de la Gerència. 
 

Missió: Exercir les potestats administratives i les competències assignades per la legislació i pel 
Reglament Orgànic del Consell Comarcal d'acord amb les directrius del Ple i les instruccions de la 
Presidència del Consell Comarcal, així com de la Comissió de Govern. 
Funcions: Amb caràcter general les seves funcions són les següents: 
 
a) Dirigir l'administració comarcal i executar els acords del ple o de qualsevol altre òrgan de govern 

que s'estableixi en el present reglament orgànic. 
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i serveis comarcals, així com qualsevol altra política pública 

impulsada pel Consell Comarcal. 
c) Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el 

ple, així com ordenar pagaments i retre comptes. 
d) Dirigir i gestionar la política de recursos humans de l'Administració comarcal. 
e) Exercir altres funcions que expressament li siguin delegades i no afecten les atribucions del 

president i del ple enumerades pels articles 13 i 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de l'organització comarcal de Catalunya (TRLOC). 
 

A més específicament exerceix com a pròpies les següents funcions: 
 

a) Dirigir i coordinar les àrees, que implica impulsar la planificació estratègica i operativa amb la finalitat 
d'alinear la política i la gestió, en els termes que preveu la secció primera d'aquest capítol del 
Reglament. 

b) Dirigir política i gestió dels serveis i dels recursos humans de l'Administració comarcal, sense 
perjudici de la superior direcció de la Presidència. 

c) Determinar la política pressupostària de l'Administració comarcal i la gestió de llur execució. 
d) Impulsar l'administració electrònica, la transparència i el govern obert, així com de l'escolta activa i la 

participació ciutadana en el seu àmbit d'actuació. 
e) Garantir la rendició de comptes en aquelles matèries atribuïdes a la seva gestió. 
f) Promoure la innovació permanent. 
g) Fer el seguiment i l’avaluació de les polítiques i del personal.  
h) Elaborar informes i propostes de resolució, si escau. 

 
Setena. Requisits de participació 
 

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de complir els requisits següents: 
a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels altres Estats membres de la Unió Europea o 

d’Estats als quals, en virtut de Tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per 
Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes que aquesta es troba 
definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. També podran accedir, qualsevol que 
sigui la seva nacionalitat, els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la 
Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret així com els seus descendents o els del 
cònjuge sempre que no estiguin separats de dret i siguin menors de 21 anys o majors, dependents. 

b) Tenir setze anys i no excedir l’edat de jubilació en la data que finalitzi el termini de presentació de 
sol·licituds. 

c) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions atribuïdes. 
d) No haver estat separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol de les 

administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, 
ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució 
judicial o per a l’accés al cos o escala de funcionaris dels quals hagués estat separat o inhabilitat. 
En el cas dels nacionals d’altres Estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver 
estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos 
termes, l’accés a l’ocupació pública. 

e) Tenir titulació del grup de classificació A subgrup A1 Llicenciatura o grau. 
f) Estar en possessió de certificat de llengua catalana del nivell C1, o de suficiència, o equivalent. En 

el cas que no es pugui acreditar el nivell es preveu la realització de la prova de nivell a la base 
onzena. 

g) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat previstos a la Llei 53/1984 de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, i a la Llei 
catalana 21/1987, de 23 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya. 

h) Acreditar una experiència mínima de cinc anys en el sector privat o públic en llocs de perfil tècnic o 
de responsabilitat gerencial. 
 



 

 

Els requisits establerts prèviament s’han de complir en la data d’expiració del termini assenyalat per a la 
presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria i s’han de mantenir durant tot el procés. 
 
Vuitena. Presentació de les sol·licituds 
 

Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la sol·licitud en el 
model que està disponible a la pàgina web d’aquest Consell Comarcal www.vallesoriental.cat, pels 
següents mitjans: 
a) En el registre electrònic del Consell Comarcal o en el registre electrònic de les administracions 

públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 

b) De manera presencial, a les oficines de registre del Consell Comarcal, carrer Miquel Ricomà núm. 
46 de Granollers, els matins de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00, excepte festius. 
Els dimecres, de les 16.00 a les 18.00 hores, excepte els festius i els períodes següents: 

 Període comprès entre el primer dilluns del mes de juny i el segon divendres de 
setembre. 

 Període comprès entre el penúltim dilluns de desembre al segon dilluns de gener. 
Període corresponent al període de vacances escolars de setmana santa, d'acord 
amb el calendari aprovat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, o departament que el substitueixi. 

c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi. 
d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. 
e) A les oficines d’assistència en matèria de registres. 
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents del propi del 
Consell Comarcal o a les oficines de Correus, s’haurà de trametre via correu electrònic 
(piv@vallesoriental.cat), el mateix dia, còpia de la sol·licitud degudament registrada o segellada. 
 
A la sol·licitud s’han d’adjuntar els documents següents: 
 
a) Fotocòpia del document d’identitat. 
b) Currículum vitae. 
c) Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida a les bases. 
d) Fotocòpia acreditativa de la titulació de català exigida. 
e) Documentació acreditativa de l’experiència laboral, mitjançant certificat de la vida laboral de el/la 

sol·licitant emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social juntament amb els certificats de 
serveis, en el cas de l’administració pública, on consti la naturalesa de la prestació dels serveis així 
com el contingut funcional dels llocs de treball desenvolupats; i en el cas de l’empresa privada, 
certificació d’empresa juntament amb descripció de les principals funcions desenvolupades. 

f) Resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa per a la tramitació de les proves selectives. 
 

En presentar la sol·licitud, els aspirants han d’abonar en concepte de drets d’examen per prendre part 
en les proves selectives, l’import següent: 31,65€. 
 
El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial 
de la Generalitat i al Portal de Transparència www.vallesoriental.cat. 
 
 
Novena. Admissió de els/les aspirants  
 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dictarà un decret, en 
el termini d’un mes, i declararà aprovada la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos, que s’ha 
de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es concedeix un termini de deu dies hàbils 
a l’efecte d’efectuar reclamacions, en els termes que preveu l’article 68 de la LPACAP. 
 
Així mateix, a l’esmentat decret s’anuncia el lloc, la data i l’hora de realització de les entrevistes dels 
aspirants i la composició de la Comissió de valoració . 
La relació d’admesos ha de contenir el nom, els cognoms dels aspirants, ordenats alfabèticament 
segons els cognoms. La relació d’exclosos, que figura a continuació de l’anterior, s’ordena, en primer 
lloc, per les causes d’exclusió, d’acord amb els requisits i les formalitats exigits en aquestes bases i, dins 
de cada grup, per l’ordre alfabètic del cognom dels aspirants, afegint  quatre xifres aleatòries del DNI. 
 
Desena. Comissió de valoració 

 
Estarà formada per un mínim de tres persones i llurs suplents. Els membres que conformin aquesta 
comissió hauran de ser professionals, funcionaris/àries de carrera pertanyents a cossos o escales del 
grup de classificació A1 de qualssevol Administració Pública, nomenats per la Presidència. 
 



 

 

Aquesta Comissió pot ser assessorada en el procés d'acreditació de competències i de proposta de 
designació per persones expertes de serveis professionals especialitzades en l'àmbit de la direcció 
pública professional. Les persones expertes que duguin a terme les tasques d'assessorament han 
d'acreditar més de deu anys d'experiència professional. 
Igualment podran comptar, si escau, amb l’assessorament de personal tècnic a proposta del Consorci 
de Normalització Lingüística per a l’administració i correcció de la prova de català. 
 
Onzena. Acreditació de competències  

 
L’acreditació de les competències es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del 
currículum de cada candidat/a. Els candidats que superen l’avaluació del currículum seran convocats  a 
una entrevista individual per part per de la Comissió de valoració.  
 
El perfil de competències requerit és l’inclòs a la monografia aprovada pel ple del Consell Comarcal en 
relació amb aquesta convocatòria.  
 
Les competències que es consideren rellevants per al desenvolupament de la Gerència del Consell 
Comarcal, en relació la missió, funcions i responsabilitats definides, són: 
 
 

 La capacitat analítica. 

 El compromís amb l’organització. 

 La comunicació. 

 El desenvolupament de persones. 

 La direcció de persones. 

 La negociació. 

 L’organització del treball. 

 La presa de decisions. 

 La visió estratègica. 

 La xarxa relacional. 
 
 

Les definicions de les competències i dels nivells requerits són les següents:  
 

Competència Definició Nivell 
requerit 

Implica 

Capacitat analítica Fa referència a la capacitat 
d'explicar tècnicament, identificant 
les causes i predint les 
conseqüències, un problema o 
una situació determinada en 
l'àmbit de 
la seva especialitat. 

Alt Identificar i utilitzar mètodes i mecanismes 
sistematitzats d'avaluació del procés i del 
resultat i saber interpretar i explicar 
correctament les dades que se n'obtenen 

Compromís amb 
l’organització 

Fa referència a la capacitat per 
definir, impulsar i consolidar el 
model d’organització 
conjuntament amb l’equip de 
govern, promovent i involucrant 
a totes les persones que en 
formen part en l’estratègia per 
aconseguir-ho. 

Màxim Traslladar en objectius estratègics, línies de 
serveis i actuacions el model organitzatiu, 
promovent la transversalitat i el 
desenvolupament professional i assegurar la 
consecució d’aquests objectius mitjançant la 
implicació de tots els membres del consell 
comarcal. 

Comunicació Fa referència a la capacitat de 
transmetre missatges 
eficaçment i de manera clara, 
precisa i adaptada al context i a 
l’objectiu de la comunicació. 

Alt Crear eines i de desenvolupar actuacions 
que afavoreixin o facilitin una comunicació 
eficaç a nivell de tota l’organització, tant a 
nivell descendent com ascendent, com 
horitzontal o quan l’acte comunicatiu té una 
caràcter estratègic i és capaç de representar 
a l’organització en fòrums d’alta 
especialització com 
congressos i jornades en l’àmbit de 
l’administració pública. 

Desenvolupament de 
persones 

Fa referència a la capacitat per 
facilitar i impulsar el creixement 
de les persones de l'equip en 
termes tant d'aprenentatge com 
d'acompliment, potenciant al 
màxim les seves capacitats i 
aportacions a 
l'organització, mitjançant les 

Alt Generar espais i possibilitats per al 
desenvolupament de les persones vinculat al 
compromís d’aquestes amb l’organització, 
aconseguint que la millora i l'aprenentatge 
permanent formin part de la cultura 
organitzacional. 



 

 

estratègies més adients. 

Direcció de 
persones 

Fa referència a la capacitat per 
assolir resultats en els equips de 
treball mitjançant la coordinació 
de les persones que els integren, 
aconseguint que aquestes 
contribueixin de manera 
efectiva en la consecució dels 
objectius. 

Alt Crear metodologies i instruments per 
promoure un estil de direcció de persones 
eficaç i homogeni a l’organització així com 
assessorar a altres persones en aquesta 
matèria. 

Negociació Fa referència a la capacitat per 
dirigir i/o controlar la interacció 
entre diferents 
parts amb l'objectiu 
d'arribar a un acord, 

Màxim Obtenir acords satisfactòries per a tothom i 
compromisos estables que enforteixin la 
relació, inferint els 
objectius concrets de l’organització a partir 
de les línies estratègiques i fent 

 utilitzant tècniques de guanyar – 
guanyar i 
planificant alternatives per 
arribar als millors acords. 

 ús d’una habilitat per crear un ambient idoni 
per a la col·laboració i per a la cooperació. 

Organització del 
treball 

Fa referència a la capacitat de 
planificar, prioritzar i distribuir les 
activitats i els recursos per tal 
d'assegurar 
la consecució dels objectius 
esperats. 

Alt Dur a terme simultàniament diversos 
projectes complexos, establint de forma 
permanent mecanismes de coordinació i de 
control de la informació dels processos en 
marxa. 

Presa de decisions Fa referència a la capacitat 
d'escollir entre diferents 
alternatives, aquelles que són 
més viables per a la consecució 
dels objectius, basant-se en una 
anàlisi dels possibles efectes i 
riscos de 
les possibilitats d'implementació. 

Màxim Seleccionar de manera autònoma l’opció 
més adequada entre diferents alternatives de 
resolució, examinant els escenaris i els 
riscos de les possibles solucions en un 
context de gran impacte a l’organització 
(personal, econòmic, estructural, ... ). 

Visió estratègica Fa referència a la capacitat per 
tenir en compte els canvis de 
l'entorn, les oportunitats, els 
inconvenients així com les 
fortaleses i febleses de la pròpia 
organització a l'hora 
de planificar qualsevol actuació 
pròpia o de l'equip. 

Alt Formular propostes, alternatives i 
innovacions a l’equip de govern que 
condueixin a la millora de la satisfacció dels 
Ajuntaments i de la ciutadania respecte dels 
serveis que li són oferts des del Consell i dur 
a terme les actuacions necessàries per tal 
d’implementar-les. 

Xarxa relacional Fa referència a la capacitat 
d’establir i mantenir relacions amb 
xarxes de persones, la cooperació 
amb les quals és necessària per 
obtenir bons resultats en els 
objectius acordats. 

Alt Formar i assessorar a altres persones del 
l’organització en matèria de 
desenvolupament de relacions, essent un 
referent en quest tema per tal d’aconseguir la 
seva cooperació i 
implicació en ordre a l’assoliment dels 
objectius del Consell 

 
Dotzena. Proposta de la Comissió de valoració 

 
Un cop feta la fase de comprovació curricular i acreditació de competències, la Comissió de valoració 
proposarà a la Presidència, prèvia realització de la prova de català, en el seu cas, els/les candidats/es 
que reuneixin les exigències i les competències requerides per a exercir adequadament les funcions 
pròpies de l'òrgan directiu. 
 
La resolució de la prova de català serà en termes d’apte/a o de no apte/a. En el cas de no apte/a els/les 
candidats/es seran eliminats/des del procés selectiu i no s’inclouran a la llista que la Comissió proposarà 
a la Presidència. 
 
La Comissió de valoració pot determinar, si és el cas, que no hi ha cap candidat/a amb les exigències i 
les competències requerides per l'exercici del lloc, en aquest cas la convocatòria resta deserta. 
 
En tots els casos regulats en els apartats anteriors, les propostes de designació formulades per la 
Comissió de valoració han de ser motivades. L'elaboració del llistat de candidats/es que acrediten les 
competències necessàries per a l'exercici de les funcions assignades a l’òrgan directiu s'ordenarà 
alfabèticament sense cap puntuació. 
 
Tretzena. Entrevista discrecional  

 
La Presidència pot tenir entrevistes personals amb les persones candidates proposades, en les quals hi 
poden ser presents les persones portaveus dels grups comarcals en qualitat d’observadors.  
 
La Presidència en triarà un o una i n’elevarà al Ple llur proposta.  



 

 

 
Catorzena. Nomenament, manteniment i cessament en el càrrec 
 

El nomenament, el manteniment i el cessament en el càrrec s’ajusta a les previsions que en cada 
moment estableixi el Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
Quinzena. Impugnacions 

Aquestes bases i la seva convocatòria, els actes administratius que se’n derivin, així com l’actuació de la 
Comissió de valoració, poden ser impugnats pels interessats en els casos i la forma establerts en la 
LPACAP. 
 
Setzena. Disposició addicional 

 
En allò que no està previst a les bases, es procedeix d’acord amb el que preveu el RDL 5/2015,de 30 
d’octubre, per la que s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal 
de Catalunya; i, supletòriament, per la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals 
vigents a Catalunya, en matèria de funció pública aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre.” 

 
2. El 20 de gener de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya.(TRLMRLC). 
 
El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya. 

 
El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic.(TREBEP). 
 
L’article 9 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, estableix que és personal eventual el que, en virtut de lliure 
nomenament i en règim no permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a funcionaris i 
que te qualsevol de les condicions següents: confiança o assessorament especial, personal 
directiu per àrees o serveis complexos, gerència de la comarca.  

 
L’article 13 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic estableix qui pot desenvolupar funcions directives 
professionals a les administracions públiques i els criteris per la designació. 

 
L’article 9.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal 
al servei de les entitats locals, estableix que el nomenament de personal eventual de 
confiança o assessorament especial correspon a l’alcalde o president de l’entitat local, i de 
l’eventual restant, al ple o a l’òrgan màxim de l’entitat local.  

 
L’article 105 del Reglament Orgànic Comarcal aprovat el 10 d’abril de 2019 pel Ple del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, pel que fa a la condició de la Gerència com alt càrrec.  
Els articles 107, 108, 109 i 110  pel que fa a qui correspon el nomenament de la Gerència,  
les funcions que correspon a l’òrgan i el sistema de nomenament i cessament de la 
Gerència.  
 
 
Per això,  
 



 

 

PROPOSO:  
 
1. Aprovar les bases i convocatòria del procés de cobertura de la Gerència del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental següent:  
 
BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE COBERTURA DE LA GERÈNCIA DEL 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 
 
Primera. Objecte 
L’objecte d’aquestes bases és establir els requisits i el procediment a seguir en el procés per 
a la cobertura de l’òrgan de la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
endavant Consell Comarcal. 
 
Segona. Vinculació 
 
La vinculació de la persona seleccionada ho serà en la condició de personal directiu 
professional, en els termes previstos a l´article 13 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 23 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, al Reglament 
Orgànic del Consell Comarcal i a la monografia de l’Òrgan de la Gerència. 
 
La relació es formalitzarà mitjançant contracte laboral d’alta direcció, regulat al Reial decret 
1382/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal 
d’alta direcció.  
 
Tercera. Règim retributiu, dedicació i incompatibilitats 
 
 Grup: A1 
 Nivell de complement destí: 30 
 Complement específic: 3.168,11 €/mensuals 
 Dedicació exclusiva i règim d’incompatibilitats establert per als membres del Consell 

Comarcal. 
 

Quarta. Règim jurídic 
 
La persona seleccionada ostentarà la condició de directiu/va públic/a professional i en el cas 
de què sigui funcionari/ària de carrera de l’Administració serà declarada en la situació 
administrativa de Serveis especials per la seva administració d’origen, d’acord amb la 
previsió continguda a l’apartat f) de l’article 87 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 23 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Cinquena. Durada del nomenament i causes de cessament 
 
1. La durada del nomenament com a gerent s’ajusta a les previsions que en cada moment 

estableixi el Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 

2. Les causes de cessament són les establertes en cada moment en el Reglament orgànic 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 
Sisena. Missió i funcions de la Gerència. 
 
Missió: Exercir les potestats administratives i les competències assignades per la legislació i 
pel Reglament Orgànic del Consell Comarcal d'acord amb les directrius del Ple i les 
instruccions de la Presidència del Consell Comarcal, així com de la Comissió de Govern. 
Funcions: Amb caràcter general les seves funcions són les següents: 
 



 

 

a) Dirigir l'administració comarcal i executar els acords del ple o de qualsevol altre òrgan de 
govern que s'estableixi en el present reglament orgànic. 

b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i serveis comarcals, així com qualsevol altra 
política pública impulsada pel Consell Comarcal. 

c) Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que 
li atorga el ple, així com ordenar pagaments i retre comptes. 

d) Dirigir i gestionar la política de recursos humans de l'Administració comarcal. 
e) Exercir altres funcions que expressament li siguin delegades i no afecten les atribucions 

del president i del ple enumerades pels articles 13 i 14 del DL 4/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s'aprova el Text refós de l'organització comarcal de Catalunya (TRLOC). 
 

A més específicament exerceix com a pròpies les següents funcions: 
 

a) Dirigir i coordinar les àrees, que implica impulsar la planificació estratègica i operativa amb 
la finalitat d'alinear la política i la gestió, en els termes que preveu la secció primera 
d'aquest capítol del Reglament. 

b) Dirigir política i gestió dels serveis i dels recursos humans de l'Administració comarcal, 
sense perjudici de la superior direcció de la Presidència. 

c) Determinar la política pressupostària de l'Administració comarcal i la gestió de llur 
execució. 

d) Impulsar l'administració electrònica, la transparència i el govern obert, així com de 
l'escolta activa i la participació ciutadana en el seu àmbit d'actuació. 

e) Garantir la rendició de comptes en aquelles matèries atribuïdes a la seva gestió. 
f) Promoure la innovació permanent. 
g) Fer el seguiment i l’avaluació de les polítiques i del personal.  
h) Elaborar informes i propostes de resolució, si escau. 

 
Setena. Requisits de participació 
 
Les persones interessades en participar en la convocatòria han de complir els requisits 
següents: 
a) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels altres Estats membres de la Unió 

Europea o d’Estats als quals, en virtut de Tractats internacionals subscrits per la Unió 
Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en 
els termes que aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat 
Europea. També podran accedir, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, els cònjuges 
dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que 
no estiguin separats de dret així com els seus descendents o els del cònjuge sempre que 
no estiguin separats de dret i siguin menors de 21 anys o majors, dependents. 

b) Tenir setze anys i no excedir l’edat de jubilació en la data que finalitzi el termini de 
presentació de sol·licituds. 

c) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions atribuïdes. 
d) No haver estat separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol de les 

administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats 
Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial o per a l’accés al cos o escala de funcionaris dels quals 
hagués estat separat o inhabilitat. En el cas dels nacionals d’altres Estats, no trobar-se 
inhabilitat o en situació equivalent, ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o 
equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació 
pública. 

e) Tenir titulació del grup de classificació A subgrup A1 Llicenciatura o grau. 
f) Estar en possessió de certificat de llengua catalana del nivell C1, o de suficiència, o 

equivalent. En el cas que no es pugui acreditar el nivell es preveu la realització de la 
prova de nivell a la base onzena. 



 

 

g) No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat previstos a la Llei 53/1984 de 26 
de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
i a la Llei catalana 21/1987, de 23 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

h) Acreditar una experiència mínima de cinc anys en el sector privat o públic en llocs de 
perfil tècnic o de responsabilitat gerencial. 
 

Els requisits establerts prèviament s’han de complir en la data d’expiració del termini 
assenyalat per a la presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria i s’han de 
mantenir durant tot el procés. 
 
Vuitena. Presentació de les sol·licituds 
 
Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la 
sol·licitud en el model que està disponible a la pàgina web d’aquest Consell Comarcal 
www.vallesoriental.cat, pels següents mitjans: 
a) En el registre electrònic del Consell Comarcal o en el registre electrònic de les 

administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

b) De manera presencial, a les oficines de registre del Consell Comarcal, carrer Miquel 
Ricomà núm. 46 de Granollers, els matins de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00, 
excepte festius. 
Els dimecres, de les 16.00 a les 18.00 hores, excepte els festius i els períodes següents: 

 Període comprès entre el primer dilluns del mes de juny i el segon 
divendres de setembre. 

 Període comprès entre el penúltim dilluns de desembre al segon dilluns de 
gener. Període corresponent al període de vacances escolars de setmana 
santa, d'acord amb el calendari aprovat pel Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, o departament que el substitueixi. 

c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi. 
d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. 
e) A les oficines d’assistència en matèria de registres. 
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents 
del propi del Consell Comarcal o a les oficines de Correus, s’haurà de trametre via correu 
electrònic (piv@vallesoriental.cat), el mateix dia, còpia de la sol·licitud degudament 
registrada o segellada. 
 
A la sol·licitud s’han d’adjuntar els documents següents: 
 
a) Fotocòpia del document d’identitat. 
b) Currículum vitae. 
c) Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida a les bases. 
d) Fotocòpia acreditativa de la titulació de català exigida. 
e) Documentació acreditativa de l’experiència laboral, mitjançant certificat de la vida laboral 

de el/la sol·licitant emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social juntament amb 
els certificats de serveis, en el cas de l’administració pública, on consti la naturalesa de 
la prestació dels serveis així com el contingut funcional dels llocs de treball 
desenvolupats; i en el cas de l’empresa privada, certificació d’empresa juntament amb 
descripció de les principals funcions desenvolupades. 

f) Resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa per a la tramitació de les proves selectives. 
 

En presentar la sol·licitud, els aspirants han d’abonar en concepte de drets d’examen per 
prendre part en les proves selectives, l’import següent: 31,65€. 
 



 

 

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies naturals a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat i al Portal de Transparència 
www.vallesoriental.cat. 
 
Novena. Admissió de els/les aspirants  
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dictarà 
un decret, en el termini d’un mes, i declararà aprovada la llista provisional dels aspirants 
admesos i exclosos, que s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
Es concedeix un termini de deu dies hàbils a l’efecte d’efectuar reclamacions, en els termes 
que preveu l’article 68 de la LPACAP. 
 
Així mateix, a l’esmentat decret s’anuncia el lloc, la data i l’hora de realització de les 
entrevistes dels aspirants i la composició de la Comissió de valoració . 
La relació d’admesos ha de contenir el nom, els cognoms dels aspirants, ordenats 
alfabèticament segons els cognoms. La relació d’exclosos, que figura a continuació de 
l’anterior, s’ordena, en primer lloc, per les causes d’exclusió, d’acord amb els requisits i les 
formalitats exigits en aquestes bases i, dins de cada grup, per l’ordre alfabètic del cognom 
dels aspirants, afegint  quatre xifres aleatòries del DNI. 
 
Desena. Comissió de valoració 
 
Estarà formada per un mínim de tres persones i llurs suplents. Els membres que conformin 
aquesta comissió hauran de ser professionals, funcionaris/àries de carrera pertanyents a 
cossos o escales del grup de classificació A1 de qualssevol Administració Pública, nomenats 
per la Presidència. 
 
Aquesta Comissió pot ser assessorada en el procés d'acreditació de competències i de 
proposta de designació per persones expertes de serveis professionals especialitzades en 
l'àmbit de la direcció pública professional. Les persones expertes que duguin a terme les 
tasques d'assessorament han d'acreditar més de deu anys d'experiència professional. 
Igualment podran comptar, si escau, amb l’assessorament de personal tècnic a proposta del 
Consorci de Normalització Lingüística per a l’administració i correcció de la prova de català. 
 
Onzena. Acreditació de competències  
 
L’acreditació de les competències es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació 
del currículum de cada candidat/a. Els candidats que superen l’avaluació del currículum 
seran convocats  a una entrevista individual per part per de la Comissió de valoració.  
 
El perfil de competències requerit és l’inclòs a la monografia aprovada pel ple del Consell 
Comarcal en relació amb aquesta convocatòria.  
 
Les competències que es consideren rellevants per al desenvolupament de la Gerència del 
Consell Comarcal, en relació la missió, funcions i responsabilitats definides, són: 
 

 La capacitat analítica. 

 El compromís amb l’organització. 

 La comunicació. 

 El desenvolupament de persones. 

 La direcció de persones. 

 La negociació. 

 L’organització del treball. 

 La presa de decisions. 



 

 

 La visió estratègica. 

 La xarxa relacional. 
 
 
Les definicions de les competències i dels nivells requerits són les següents:  
 

Competència Definició Nivell 
requerit 

Implica 

Capacitat analítica Fa referència a la capacitat 
d'explicar tècnicament, 
identificant les causes i predint 
les conseqüències, un 
problema o una situació 
determinada en l'àmbit de 
la seva especialitat. 

Alt Identificar i utilitzar mètodes i 
mecanismes sistematitzats d'avaluació 
del procés i del resultat i saber 
interpretar i explicar correctament les 
dades que se n'obtenen 

Compromís amb 
l’organització 

Fa referència a la capacitat 
per definir, impulsar i 
consolidar el model 
d’organització conjuntament 
amb l’equip de govern, 
promovent i involucrant a 
totes les persones que en 
formen part en l’estratègia 
per 
aconseguir-ho. 

Màxim Traslladar en objectius estratègics, línies 
de serveis i actuacions el model 
organitzatiu, promovent la transversalitat i 
el desenvolupament professional i 
assegurar la consecució d’aquests 
objectius mitjançant la implicació de tots 
els membres del consell comarcal. 

Comunicació Fa referència a la capacitat 
de transmetre missatges 
eficaçment i de manera 
clara, precisa i adaptada al 
context i a l’objectiu de la 
comunicació. 

Alt Crear eines i de desenvolupar 
actuacions que afavoreixin o facilitin 
una comunicació eficaç a nivell de tota 
l’organització, tant a nivell descendent 
com ascendent, com horitzontal o quan 
l’acte comunicatiu té una caràcter 
estratègic i és capaç de representar a 
l’organització en fòrums d’alta 
especialització com 
congressos i jornades en l’àmbit de 
l’administració pública. 

Desenvolupament de 
persones 

Fa referència a la capacitat 
per facilitar i impulsar el 
creixement de les persones 
de l'equip en termes tant 
d'aprenentatge com 
d'acompliment, potenciant al 
màxim les seves capacitats i 
aportacions a 
l'organització, mitjançant les 
estratègies més adients. 

Alt Generar espais i possibilitats per al 
desenvolupament de les persones 
vinculat al compromís d’aquestes amb 
l’organització, aconseguint que la 
millora i l'aprenentatge permanent 
formin part de la cultura organitzacional. 

Direcció de 
persones 

Fa referència a la capacitat 
per assolir resultats en els 
equips de treball mitjançant la 
coordinació de les persones 
que els integren, aconseguint 
que aquestes contribueixin de 
manera 
efectiva en la consecució dels 
objectius. 

Alt Crear metodologies i instruments per 
promoure un estil de direcció de 
persones eficaç i homogeni a 
l’organització així com assessorar a 
altres persones en aquesta matèria. 

Negociació Fa referència a la capacitat 
per dirigir i/o controlar la 
interacció entre diferents 
parts amb l'objectiu 
d'arribar a un acord, 

Màxim Obtenir acords satisfactòries per a 
tothom i compromisos estables que 
enforteixin la relació, inferint els 
objectius concrets de l’organització a 
partir de les línies estratègiques i fent 

 utilitzant tècniques de guanyar 
– guanyar i 
planificant alternatives per 
arribar als millors acords. 

 ús d’una habilitat per crear un ambient 
idoni per a la col·laboració i per a la 
cooperació. 

Organització del 
treball 

Fa referència a la capacitat 
de planificar, prioritzar i 

Alt Dur a terme simultàniament diversos 
projectes complexos, establint de forma 



 

 

distribuir les activitats i els 
recursos per tal d'assegurar 
la consecució dels objectius 
esperats. 

permanent mecanismes de coordinació 
i de control de la informació dels 
processos en marxa. 

Presa de decisions Fa referència a la capacitat 
d'escollir entre diferents 
alternatives, aquelles que són 
més viables per a la 
consecució dels objectius, 
basant-se en una anàlisi dels 
possibles efectes i riscos de 
les possibilitats d'implementació. 

Màxim Seleccionar de manera autònoma 
l’opció més adequada entre diferents 
alternatives de resolució, examinant els 
escenaris i els riscos de les possibles 
solucions en un context de gran impacte 
a l’organització (personal, econòmic, 
estructural, ... ). 

Visió estratègica Fa referència a la capacitat 
per tenir en compte els 
canvis de l'entorn, les 
oportunitats, els 
inconvenients així com les 
fortaleses i febleses de la 
pròpia organització a l'hora 
de planificar qualsevol 
actuació pròpia o de l'equip. 

Alt Formular propostes, alternatives i 
innovacions a l’equip de govern que 
condueixin a la millora de la satisfacció 
dels Ajuntaments i de la ciutadania 
respecte dels serveis que li són oferts 
des del Consell i dur a terme les 
actuacions necessàries per tal 
d’implementar-les. 

Xarxa relacional Fa referència a la capacitat 
d’establir i mantenir relacions 
amb xarxes de persones, la 
cooperació amb les quals és 
necessària per 
obtenir bons resultats en els 
objectius acordats. 

Alt Formar i assessorar a altres persones 
del l’organització en matèria de 
desenvolupament de relacions, essent 
un referent en quest tema per tal 
d’aconseguir la seva cooperació i 
implicació en ordre a l’assoliment 
dels objectius del Consell 

 
Dotzena. Proposta de la Comissió de valoració 
 
Un cop feta la fase de comprovació curricular i acreditació de competències, la Comissió de 
valoració proposarà a la Presidència, prèvia realització de la prova de català, en el seu cas, 
els/les candidats/es que reuneixin les exigències i les competències requerides per a exercir 
adequadament les funcions pròpies de l'òrgan directiu. 
 
La resolució de la prova de català serà en termes d’apte/a o de no apte/a. En el cas de no 
apte/a els/les candidats/es seran eliminats/des del procés selectiu i no s’inclouran a la llista 
que la Comissió proposarà a la Presidència. 
 
La Comissió de valoració pot determinar, si és el cas, que no hi ha cap candidat/a amb les 
exigències i les competències requerides per l'exercici del lloc, en aquest cas la convocatòria 
resta deserta. 
 
En tots els casos regulats en els apartats anteriors, les propostes de designació formulades 
per la Comissió de valoració han de ser motivades. L'elaboració del llistat de candidats/es 
que acrediten les competències necessàries per a l'exercici de les funcions assignades a 
l’òrgan directiu s'ordenarà alfabèticament sense cap puntuació. 
 
Tretzena. Entrevista discrecional  
 
La Presidència pot tenir entrevistes personals amb les persones candidates proposades, en 
les quals hi poden ser presents les persones portaveus dels grups comarcals en qualitat 
d’observadors.  
 
La Presidència en triarà un o una i n’elevarà al Ple llur proposta.  
 
Catorzena. Nomenament, manteniment i cessament en el càrrec 
 



 

 

El nomenament, el manteniment i el cessament en el càrrec s’ajusta a les previsions que en 
cada moment estableixi el Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
Quinzena. Impugnacions 
 
Aquestes bases i la seva convocatòria, els actes administratius que se’n derivin, així com 
l’actuació de la Comissió de valoració, poden ser impugnats pels interessats en els casos i la 
forma establerts en la LPACAP. 
 
Setzena. Disposició addicional 
 
En allò que no està previst a les bases, es procedeix d’acord amb el que preveu el RDL 
5/2015,de 30 d’octubre, per la que s’aprova el text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic, pel Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya; i, supletòriament, 
per la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya, 
en matèria de funció pública aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte, tot i que ja s’ha fet? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 19 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Socialista, 
els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Marialluïsa Ferré 
García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i 
Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Catalina Siles Royo, 
Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per 
Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, 
Francesc Colomé Tenas, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part 
del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i José Antonio 
Montero Domínguez. I les 13 abstencions de, per part del Grup Comarcal Esquerra 
Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i 
Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric 
Gisbert i Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, 
Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre i per part del Grup Comarcal Ciutadans, la 
senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
ÀREA D'HABITATGE 
 
5. Ratificar el Decret de Presidència 2020PRES000569, de 22 de desembre, 
d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col•laboració en 
matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Habitatge, de 20 de gener de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El president ha emès el Decret 2020PRES000569, de 22 de desembre, següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS  
 
El 16 de desembre de 2020, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Ignasi Valls i 
Vilaró, ha emès l’informe següent: 

 



 

 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de novembre de 2016 el Ple del Consell Comarcal va acordar aprovar la creació de l’Oficina comarcal 
d’habitatge del Vallès Oriental amb una cartera de serveis que inclou:  
 
a) Serveis de tràmit: aquells serveis d’assessorament, de gestió i tramitació d’ajuts socials.  
b) Serveis cívics: aquells serveis d’assistència i assessorament tècnic-jurídic adreçats a la ciutadania i als ens 
locals.  
c) Governança: assistència i assessorament en el desenvolupament de polítiques públiques d’habitatge.  
 
2. El 26 de juliol de 2017, es va formalitzar el Conveni de col·laboració amb l’ajuntament de la Roca del Vallès en 
matèria d’habitatge, amb una vigència prevista des de l’1 de setembre de 2017 fins al 31 de desembre de 2020. 
Nogensmenys, es preveu en el mateix articulat la possibilitat de ser prorrogat per un període de quatre anys més 
mitjançant acord exprés de les parts.  
 
3. El 10 de desembre de 2020, registre d’entrada núm. E2020015973, l’ajuntament de la Roca del Vallès ha 
manifestat la seva voluntat de pròrroga del conveni esmentat.  
 
4. L’aportació econòmica establerta per a aquesta formalització s’ha determinat segons el tram de població del 
municipi contractant, tal i com consta en el Fons per l’Habitatge gestionat pel Consell Comarcal, i que en aquest 
cas correspon a un import de quinze mil cent-cinquanta euros (15.150 €) per a l’anualitat de l’any 2020. Per a la 
resta d’anualitats es mantindrà el mateix import, tot i que podrà ser susceptible de revisió per la Comissió de 
seguiment prenent en consideració les variacions del cost del servei que s’actualitzaran d’acord amb l’increment 
de la Llei general de pressupostos de l’Estat.  
 
Per tant, PROPOSO: 
 
1. Aprovar i subscriure la pròrroga del conveni exposat amb l’ajuntament de la Roca del Vallès, des de l’1 de 

gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2024, amb les consideracions econòmiques exposades. 
 

Anotar a la comptabilitat  el compromís d’ingrés per a l’exercici 2021 fins 2024 a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 35 46224, per un import de 15.150 euros per cadascun dels exercicis.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les  

de les administracions públiques de Catalunya, pel que fa als convenis de col·laboració. 
 

2. L’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
3. 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. 
 

4. 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, pel que fa a la competència del Ple per 
adoptar aquest acord, de conformitat amb el qual 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. 
 

5. 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, per raó de la urgència.  

 
 
Per això, DECRETO:  
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració en matèria 

d’habitatge amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès, d’acord amb el redactat següent:  

 
“REUNITS 



 

 

 

D’una part, el senyor Francesc Colomé Tenas, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit 
pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Albert Gil Gutiérrez, alcalde de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, assistit pel secretari 
de la corporació, el senyor Antoni Peralta Garcerà.  
 

INTERVENEN 

 
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 virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant 
el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
Els secretaris 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. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document, i 
  

EXPOSEN 

 

1. Que el 26 de juliol de 2017, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL 
COMARCAL i l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, vam formalitzar el 
conveni de col·laboració per a la prestació dels serveis en matèria d’habitatge i l’assistència en el 
desenvolupament de polítiques públiques d’habitatge que ofereix l’Oficina d’Habitatge del Vallès 
Oriental, en endavant el CONVENI.  
 

2. Que el pacte setè del CONVENI estableix la vigència del conveni fins el 31 de desembre de 2020. 
Nogensmenys, d’acord amb allò que s’estableix a l’apartat segon d’aquest pacte, el CONVENI pot ser 
prorrogat per un període de quatre anys mitjançant acord exprés de les parts.  
 

3. Que és d’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL continuï prestant a l’AJUNTAMENT els 
serveis convinguts en matèria d’habitatge.  
 

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquesta pròrroga al 
CONVENI que subjecten als següents pactes:  
 

P A C T E S  

 
Primer. Pròrroga del CONVENI  

 
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT acorden la pròrroga del CONVENI fins el 31 de desembre de 
2024.  
 
Segon. Règim econòmic 

 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència en matèria d’habitatge per a l’any 2021, que ha 

d’abonar l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL és de quinze mil cent-cinquanta euros (15.150 
EUR).  
 

2. Per a les anualitats successives, el cost anual s’actualitza successivament d’acord amb la variació 
salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada exercici. 
 

3. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 
d’aquest pacte en la forma i terminis següents:  
 
i. Un primer pagament equivalent a la meitat del cost anual respectiu no més enllà del 31 de gener de 

l’anualitat respectiva.  

 

ii. Un segon pagament equivalent a la meitat del cost anual respectiu no més enllà del 31 de juliol de 
l’anualitat respectiva.  

 
4. 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 raó del CONVENI.  



 

 

 
Tercer. Vigència de la pròrroga 

 
Aquesta pròrroga entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 de gener 
de 2021 fins el 31 de desembre de 2024.  
 
Quart. Jurisdicció 

 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest acord seran de 
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I, convenint, ambdues parts la formalització d’aquesta pròrroga al CONVENI la signen i ratifiquen en senyal 
de conformitat de la qual cosa els secretaris sotasignats donen fe.” 

 
2. Ratificar aquest Decret en la propera sessió de Ple.  

 
3. Notificar aquest Decret a l’Ajuntament de la Roca del Vallès. ” 

 
2. El 20 de gener de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
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 CVE 2019033050, de 4 d’octubre 
de 2019, en el qual es delegava en la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
la competència per exercir, per raons d’urgència, les competències del Ple i de la Comissió 
de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la següent 
reunió que es celebri. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 32 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
6. Ratificar el Decret de Presidència 2020PRES000570, de 22 de desembre, 
d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col•laboració en 
matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Habitatge, de 20 de gener de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El president ha emès el Decret 2020PRES000570, de 22 de desembre, següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 18 de desembre de 2020, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Ignasi Valls i 
Vilaró, ha emès l’informe següent: 

 



 

 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de novembre de 2016 el Ple del Consell Comarcal va acordar aprovar la creació de l’Oficina comarcal 
d’habitatge del Vallès Oriental amb una cartera de serveis que inclou:  
 
a) Serveis de tràmit: aquells serveis d’assessorament, de gestió i tramitació d’ajuts socials.  
b) Serveis cívics: aquells serveis d’assistència i assessorament tècnic-jurídic adreçats a la ciutadania i als ens 
locals.  
c) Governança: assistència i assessorament en el desenvolupament de polítiques públiques d’habitatge.  
 
2. El 18 de maig de 2017, es va formalitzar el Conveni de col·laboració amb l’ajuntament de les Franqueses del 
Vallès en matèria d’habitatge, amb una vigència prevista des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 
2020. Nogensmenys, es preveu en el mateix articulat la possibilitat de ser prorrogat per un període de quatre 
anys més mitjançant acord exprés de les parts.  
 
3. El 17 de desembre de 2020, per mitjà de correu electrònic, l’ajuntament de les Franqueses del Vallès ha 
manifestat la seva voluntat de pròrroga del conveni esmentat.  
 
4. L’aportació econòmica establerta per a aquesta formalització s’ha determinat segons el tram de població del 
municipi contractant, tal i com consta en el Fons per l’Habitatge gestionat pel Consell Comarcal, i que en aquest 
cas correspon a un import de vint-i-cinc mil dos-cents cinquanta euros (25.250 €) per a l’anualitat de l’any 2020. 
Per a la resta d’anualitats es mantindrà el mateix import, tot i que podrà ser susceptible de revisió per la Comissió 
de seguiment prenent en consideració les variacions del cost del servei que s’actualitzaran d’acord amb 
l’increment de la Llei general de pressupostos de l’Estat.  
 
Per tant, PROPOSO: 
 
1. Aprovar i subscriure la pròrroga del conveni exposat amb l’ajuntament de la les Franqueses del Vallès, des 

de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2024, amb les consideracions econòmiques exposades. 
 

2. Anotar a la comptabilitat  el compromís d’ingrés per a l’exercici 2021 fins 2024 a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 35 46224, per un import de 25.250 euros per cadascun dels exercicis” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les  

de les administracions públiques de Catalunya, pel que fa als convenis de col·laboració. 
 

2. L’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
3. 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. 
 

4. 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, pel que fa a la competència del Ple per 
adoptar aquest acord, de conformitat amb el qual 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. 
 

5. 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, per raó de la urgència.  

 
Per això, DECRETO:  
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració en matèria 

d’habitatge amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, d’acord amb el redactat següent:  
 

“REUNITS 
 

D’una part, el senyor Francesc Juzgado Mollá, conseller delegat de l’Àrea d’Habitatge del  Consell Comarcal 



 

 

del Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, el senyor Francesc Colomé Tenas, alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, assistit 
per la secretària de la corporació, la senyora Maria Llonch Llonch.  
 

INTERVENEN 

 
El conseller delegat del Consell Comarcal del Vallès Oriental per raó del Decret de Presidència 
2019PRES000203, de 19 de juliol de 2019. 
 
 
 
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant 
el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
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. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document, i 
  

EXPOSEN 

 

1. Que el 18 de maig de 2017, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL 
COMARCAL i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, vam formalitzar 
el conveni de col·laboració per a la prestació dels serveis en matèria d’habitatge i l’assistència en el 
desenvolupament de polítiques públiques d’habitatge que ofereix l’Oficina d’Habitatge del Vallès 
Oriental, en endavant el CONVENI.  
 

2. Que el pacte setè del CONVENI estableix la vigència del conveni fins el 31 de desembre de 2020. 
Nogensmenys, d’acord amb allò que s’estableix a l’apartat segon d’aquest pacte, el CONVENI pot ser 
prorrogat per un període de quatre anys mitjançant acord exprés de les parts.  
 

3. Que és d’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL continuï prestant a l’AJUNTAMENT els 
serveis convinguts en matèria d’habitatge.  
 

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquesta pròrroga al CONVENI que 
subjecten als següents pactes:  
 

P A C T E S  

 
Primer. Pròrroga del CONVENI  

 
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT acorden la pròrroga del CONVENI fins el 31 de desembre de 2024.  
 
Segon. Règim econòmic 

 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència en matèria d’habitatge per a l’any 2021, que ha d’abonar 

l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL és de vint-i-cinc mil dos-cents cinquanta euros (25.250 EUR). 
 

2. Per a les anualitats successives, el cost anual s’actualitza successivament d’acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada exercici. 
 

3. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 d’aquest 
pacte en la forma i terminis següents:  
 
i. Un primer pagament equivalent a la meitat del cost anual respectiu no més enllà del 31 de gener de 

l’anualitat respectiva.  

 

ii. Un segon pagament equivalent a la meitat del cost anual respectiu no més enllà del 31 de juliol de 
l’anualitat respectiva.  

 
4. 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 raó del CONVENI.  
 

Tercer. Vigència de la pròrroga 



 

 

 
Aquesta pròrroga entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 de gener de 
2021 fins el 31 de desembre de 2024.  
 
Quart. Jurisdicció 

 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest acord seran de coneixement i 
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I, convenint, ambdues parts la formalització d’aquesta pròrroga al CONVENI la signen i ratifiquen en senyal de 
conformitat de la qual cosa els secretaris sotasignats donen fe.” 

 
2. Ratificar aquest Decret en la propera sessió de Ple.  

 
3. Notificar aquest Decret a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.” 

 
2. El 20 de gener de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
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 CVE 2019033050, de 4 d’octubre 
de 2019, en el qual es delegava en la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
la competència per exercir, per raons d’urgència, les competències del Ple i de la Comissió 
de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la següent 
reunió que es celebri. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 32 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
7. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana 
de l’Habitatge, relatiu al programa de mediació per al lloguer per a l’any 2021. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Habitatge, de 20 de gener de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 18 de desembre de 2020, el senyor Ignasi Valls Vilaró, gerent, va emetre l’informe 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal té subscrit un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya (en endavant AHC), en relació amb el programa de mediació per al lloguer social 
d’habitatges d’aquesta comarca per a l’any 2019. En virtut del pacte onzè de l’esmentat conveni 
aquest pot ser prorrogat fins a un màxim de 4 anys addicionals, per mutu acord de les parts, 



 

 

prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries. Seguint aquestes consideracions 
per a l’any 2020 es va formalitzar la corresponent addenda de pròrroga.  

 
2. El 5 de novembre de 2020 l’AHC va comunicar al Consell Comarcal per mitjà de correu electrònic 

la seva voluntat de pròrroga amb la documentació relativa a la proposta i esborrany de l’addenda 
de pròrroga amb l’OCH per al 2021, tant pel que fa el Conveni de col·laboració i d’encàrrec de 
gestions entre l’AHC i el Consell Comarcal del Vallès Oriental relatiu a l’OCH per a l’any 2021 
(model 2), com pel que fa al Conveni de col·laboració entre l’AHC i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges, per a l’any 2021 (model 
3).  

 
3. L’11 de desembre de 2020, registre de sortida S2020013108, el Consell Comarcal va notificar a 

l’AHC el Decret de Presidència 2020PRES000522 per mitjà del qual es va sol·licitar subscriure les 
addendes de pròrroga dels convenis de col·laboració relatius a l’OCH i a la Borsa de mediació per 
al lloguer social per a l’any 2021, juntament amb la memòria explicativa de l’OCH. 

 
4. El 15 de desembre de 2020, l’AHC va enviar per correu electrònic la documentació relativa a les 

addendes individualitzades per al 2021, tal i com va indicar en el mail de 5 de novembre. 
 

5. Un cop rebut el text definitiu del conveni relatiu al programa de mediació per al lloguer social es 
constata que es mantenen tots els pactes previstos en el conveni signat per a l’any 2019 i es fixen 
les aportacions econòmiques següents:  

 
a. Import per actuacions de mediació amb contractes nous, 450,00 euros o 475,00 euros, en 

cas de desplaçaments per a captació d’habitatges a altres localitats. 
b. Import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, 200,00 euros per 

contracte 
c. Import de pagament fix en concepte de bestreta, 2.250,00 euros 
d. Aportació màxima del conveni, 7.750,00 euros. 
 

Per tant, PROPOSO, la signatura de la pròrroga amb la redacció proposada per l’AHC, tot i tenir un 
finançament del servei manifestament insuficient per assumir el volum de gestió actual, tanmateix es 
considera necessari per a la població de la comarca poder seguir oferint els serveis de l’Oficina 
Comarcal d’Habitatge en tota la seva integritat.” 
 

2. El 20 de gener de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. El conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al 

programa de mediació per al lloguer social per a l’any 2019. 
 

2. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les de les administracions públiques de Catalunya, pel que fa als 
convenis de col·laboració. 

 
3. L’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
4. 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. 

 



 

 

5. 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. 

 
6. L’article 179.1.b) del TRLMRLC estableix que és necessari l’informe previ del secretari o 

secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o de qui legalment 
els substitueixi, per a adoptar els acords següents: …Sempre que es tracta de matèries 
per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  

 
En el mateix sentit, l’article 3.b) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual 
es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, quan disposa que la funció d’assessorament legal preceptiu comprèn: 
…L’emissió d’informe previ sempre que es tracti d’assumptes l’aprovació dels quals 
requereixi una majoria especial. 

 
7. 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, pel que fa a la competència del 
Ple per adoptar aquest acord, de conformitat amb el qual 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, 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració 

amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al programa de mediació per al lloguer 
social per a l’any 2021, d’acord amb el contingut següent: 
 
REUNITS  

  

D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
designat per Acord de Govern 93/2020, de 14 de juliol, i de conformitat amb les funcions 
atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de 
novembre.  
  

I d’una altra, el senyo Francesc Colomé Tenas President del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.  
  

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest 
conveni, i a aquest efecte,  
 

 

MANIFESTEN  

  

1. L’any 2019 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, relatiu al Programa de mediació per al 

lloguer social d’habitatges d’aquesta comarca, amb l’objecte d’establir els termes i les 



 

 

condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en 

matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de 

Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de 

maig.  

  

2. El pacte onzè de l’esmentat conveni preveu que:  

“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, i pot ser prorrogat fins a un 
màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de 
qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del 
venciment del termini inicial.”  
  

3. El conveni s’ha prorrogat l’any 2020 mitjançant la formalització de la corresponent addenda de 

pròrroga.   

  

4. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és vigent fins que 

no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que ambdues parts 

posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració establert, amb la finalitat 

de mantenir el funcionament dels serveis i activitats pactats, durant l’any 2020,  

 

 

Per tot això,  
 
ACORDEN  

  

1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social 

d’habitatges en aquesta comarca, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre 

de 2021, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les 

parts per impulsar el programa mitjançant la Borsa de mediació, per facilitar a la ciutadania la 

proximitat de la gestió d’aquests serveis en el territori.   

  

2. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les 

aportacions econòmiques que s’hi estableixen en els pactes quart i cinquè, seran per al 2021, 

les següents:  

  

2.1.L’import per actuacions de mediació amb contractes nous, establert en el pacte quart 1), 
serà de 450 €, o 475 € en cas de desplaçaments per a captació d’habitatges d’altres 
localitats.  
2.2. L’import per actuacions de gestió i seguiment de contractes anteriors, establert en el 
pacte quart 1), serà de 200 €  
2.3.L’import del pagament fix en concepte de bestreta i a compte de l’aportació màxima 
establert en el pacte cinquè a) del conveni, serà de 2.250,00 €.  
2.4. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de  
7.750,00 €.  

  

3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar les 

aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de lliurar 

amb efectes de data 31 de desembre de 2021, i ha de ser signada per l’interventor, o 

excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, 

tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, com també als serveis mínims prestats pel 

personal adscrit a l’oficina.  

  

Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran 
a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
  

4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2021.  

  

  



 

 

En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda per duplicat, en el lloc i 
en la data indicats.  

 
2. Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 32 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
8. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col•laboració entre l’Agència de 
l’habitatge de Catalunya relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquesta comarca, per 
a l’any 2021. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Habitatge, de 20 de gener de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 18 de desembre de 2020, el senyor Ignasi Valls Vilaró, gerent, va emetre l’informe 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal té subscrit un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya (en endavant AHC), en relació amb l’Oficina comarcal d’habitatge (en endavant OCH) 
per a l’any 2019. En virtut del pacte onzè de l’esmentat conveni aquest pot ser prorrogat fins a un 
màxim de 4 anys addicionals, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol 
de les parts signatàries. Seguint aquestes consideracions per a l’any 2020 es va formalitzar la 
corresponent addenda de pròrroga.  

 
2. El 5 de novembre de 2020 l’AHC va comunicar al Consell Comarcal per mitjà de correu electrònic 

la seva voluntat de pròrroga amb la documentació relativa a la proposta i esborrany de l’addenda 
de pròrroga amb l’OCH per al 2021, tant pel que fa el Conveni de col·laboració i d’encàrrec de 
gestions entre l’AHC i el Consell Comarcal del Vallès Oriental relatiu a l’OCH per a l’any 2021 
(model 2), com pel que fa al Conveni de col·laboració entre l’AHC i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges, per a l’any 2021 (model 
3).  

 
3. L’11 de desembre de 2020, registre de sortida S2020013108, el Consell Comarcal va notificar a 

l’AHC el Decret de Presidència 2020PRES000522 per mitjà del qual es va sol·licitar subscriure les 
addendes de pròrroga dels convenis de col·laboració relatius a l’OCH i a la Borsa de mediació per 
al lloguer social per a l’any 2021, juntament amb la memòria explicativa de l’OCH. 

 
4. El 15 de desembre de 2020, l’AHC va enviar per correu electrònic la documentació relativa a les 

addendes individualitzades per al 2021, tal i com va indicar en el mail de 5 de novembre. 
 

5. Un cop rebut el text definitiu de l’addenda relativa a la pròrroga del conveni de col·laboració entre 
l’AHC i el Consell Comarcal del Vallès Oriental relatiu a l’OCH, es constata que es mantenen les 
condicions econòmiques i la resta d’acords en la seva totalitat, fixant com a pagament fix inicial 
62.367,00 euros amb una aportació màxima de 83.156,00 € en funció de l’activitat justificada.  

 
Per tant, PROPOSO, la signatura de la pròrroga amb la redacció proposada per l’AHC, tot i tenir un 
finançament del servei manifestament insuficient per assumir el volum de gestió actual i previsible, 
tanmateix es considera necessari per a la població de la comarca poder seguir oferint els serveis de 
l’Oficina Comarcal d’Habitatge en tota la seva integritat.” 
 



 

 

2. El 20 de gener de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en relació amb 

l’Oficina Comarcal d’Habitatge per a l’any 2019. 
 

2. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les de les administracions públiques de Catalunya, pel que fa als 
convenis de col·laboració. 

 
3. L’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
4. 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. 

 
5. 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. 

 
6. L’article 179.1.b) del TRLMRLC estableix que és necessari l’informe previ del secretari o 

secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o de qui legalment 
els substitueixi, per a adoptar els acords següents: …Sempre que es tracta de matèries 
per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  

 
En el mateix sentit, l’article 3.b) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual 
es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, quan disposa que la funció d’assessorament legal preceptiu comprèn: 
…L’emissió d’informe previ sempre que es tracti d’assumptes l’aprovació dels quals 
requereixi una majoria especial. 

 
7. 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, pel que fa a la competència del 
Ple per adoptar aquest acord, de conformitat amb el qual 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, 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració 

amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en relació amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge 
per a l’any 2021, d’acord amb el contingut següent: 
 
“REUNITS  
  
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
designat per Acord de Govern 93/2020, de 14 de juliol, i de conformitat amb les funcions 
atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de 
novembre.  
  
I d’una altra, el senyor Francesc Colomé i Tenas, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.  
  
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest 
conveni, i a aquest efecte,  
 
MANIFESTEN  
  
1. L’any 2019 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, relatiu a l’oficina local d’habitatge situada 
en aquesta comarca, amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la col·laboració 
entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de 
diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a 
l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.  

  
2. El pacte onzè de l’esmentat conveni preveu que:  

“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, i pot ser prorrogat fins a un 
màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de 
qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del 
venciment del termini inicial.”  
  

3. El conveni s’ha prorrogat l’any 2020 mitjançant la formalització de la corresponent addenda de 
pròrroga.   
  

4. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és vigent fins que 
no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el substitueixi, i que ambdues parts 
posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de col·laboració establert, amb la finalitat 
de mantenir el funcionament dels serveis i activitats pactats, durant l’any 2020,  

  
Per tot això,  
 
ACORDEN  
  
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2021, el qual té per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les 
parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat de 
facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.  
  

2. Mantenir els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que les aportacions 
econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2021, les següents:  

  
2.1. L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del conveni, 

serà de 62.367,00  €.  
2.2. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 83.156,00  

€.  
  



 

 

3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar les 
aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de lliurar 
amb efectes de data 31 de desembre de 2021, i ha de ser signada per l’interventor, o 
excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, 
tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, com també als serveis mínims prestats pel 
personal adscrit a l’oficina.  
  
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran 
a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
  

4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2021.  
  
  
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda en el lloc i en la data 
indicats.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 32 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
9. Aprovar la constitució d’una borsa de treball d’arquitectes tècnics/ques per tal de 
cobrir les necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 20 de gener de 2021, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS:  
 
1. El 14 de gener de 2021, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, 

ha emès l’informe següent: 
 

“ RELACIÓ DE FETS 
 
1. El  Consell Comarcal té una plantilla formada per 183 persones aquest any 2021 per 

atendre els diferents programes, actuacions i serveis que presta. 
  

2. Resultat de diferents situacions que es donen en el entorn de treball, i també de canvis en 
les necessitats d’atenció d’alguns serveis que es presten, en ocasiones es produeixen 
situacions en que determinats llocs de treball no estan cobert si per tant els serveis no 
s’atenen com correspon. 

 
3. Per garantir la correcta atenció dels serveis davant de situacions no esperades i urgents 

com podem ser les baixes de treballadors el Consell Comarcal  té la necessitat d’establir 
un sistema ràpid i àgil que permeti la cobertura de les places vacants, substitucions de 
caràcter temporal i/o necessitats urgents.  
 

FONAMENTS DE DRET  

 
1. L’article 283.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 



 

 

2. Els articles 55 i 76 del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel 
Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 

3. L’article 102.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
l’article 286.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que fa l’aprovació de les bases per les quals 
s’ha de regir la selecció del personal de les entitats locals. 

 
4. L’article 100.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

segons el qual correspon a l’Administració de l’Estat establir reglamentàriament les regles 
bàsiques i els programes mínims a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció i 
formació dels funcionaris al servei de l’Administració local.  

 
5. El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’aproven les regles bàsiques i els 

programes mínims a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de 
l’Administració local, de caràcter bàsic a efectes del que disposa l’article 149.1.18 de la 
Constitució. 

 
6. L’article 90 i ss del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel  Decret 

214/1990, de 30 de juliol, pel que fa al règim de la convocatòria. 
 
7. L’article 13.1 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. Aprovar la constitució d’una borsa de treball d’ arquitectes tècnics/ques per tal de cobrir 

les necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat del Consell Comarcal. 
 
BASES DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D'UN BORSA AL CONSELL 
COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL.  
 
1. Objecte de la convocatòria 

 
És objecte d'aquesta convocatòria l'aprovació de les bases per a la confecció d'una llista de 
persones que, en base a les puntuacions obtingudes en la realització del present concurs-
oposició, constitueixi una borsa de treball per la cobertura de llocs de treball següents:  
 

- Places d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, subescala tècnica,  
escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari interí del 
Consell comarcal adscrits a l’Àrea de Medi Ambient i Territori.  

 
La jornada de treball, amb caràcter general, serà complerta de 37,5 hores setmanals 
prestades de dilluns a divendres en horari de matí i tarda segons les necessitats del 
servei i d’acord amb el que estableix l’Acord Reguladors i el Conveni Col·lectiu de les 
condicions de treball del personal laboral i funcionari del Consell Comarcal.  
 
El sistema de selecció i provisió d’aquestes places seran per concurs oposició i torn 
lliure.  
 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents:  

 
1) Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 

projectes, programes, actuacions, ordenances, subvencions i contractes de 
serveis en l’àmbit de l’arquitectura als ajuntaments. Inclou la redacció de plecs de 
clàusules per contractes de l’Administració i d’informes previs a la contractació i 
de proposta de resolució. Redacció i d’ordenances municipals relatives a obres i 
col•laboració en la redacció d’altres, com per exemples les fiscals. 



 

 

2) Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
d’arquitectura sobre les obres, infraestructures, instal•lacions i establiments, tant 
de promoció privada, com municipals, com a instància de les companyies de 
serveis. Dur a terme gestions amb les companyies i gestionar i aprovar 
econòmicament. Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir 
dur a terme coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls. 
Redacció de plans promoguts per l’ajuntament, seguiment, redactar propostes de 
resolució, coordinar la seva tramitació amb altres administracions, assessorar i 
informar als ciutadans, al respecte.  

3) Atendre consultes presencials i escrites de ciutadans i de membres de l’equip de 
govern dels ajuntaments.  

4) Informar llicències d’obres majors i menors, fiscalitzar les comunicacions d’obres i 
primeres ocupacions, tramitar expedients de protecció de la legalitat urbanística i 
de gestió urbanística als ajuntaments. Redacció d’informes, propostes de 
resolució i exercici de l’activitat inspectora. 

5) Suport al personal dels ajuntaments. 
6) Tramitar les cèdules d’habitabilitat de segona ocupació que es registren d’entrada 

a l’oficina Local d’Habitatge que es registren d’entrada a l’oficina local d’habitatge 
del consell comarcal, incloent l’entrada de dades al programa específic, la 
redacció d’informes de requeriment de dades i de cartes de tramesa de 
documentació particulars i a altres administracions, la proposta de resolució de 
l’expedient i l’atenció de consultes relacionades.  

7) Tramitar els expedients de sol•licitud d’ajuts de rehabilitació d’habitatge que es 
registren d’entrada a l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal, incloent 
l’entrada de dades al programa específic, la redacció d’informes de requeriment 
de dades i de cartes de tramesa de documentació a particulars i a altres 
administracions, la proposta de resolució de l’expedient, la inspecció dels 
immobles i l’atenció de consultes relacionades. 

8) Redactar els informes semestrals i anuals de l’activitat de l’Oficina Local 
d’Habitatge del Consell Comarcal del Vallès i de renovació de convent amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

9) Revisar la documentació presentada al consell comarcal pels ajuntaments de la 
comarca referida al PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya), redactar 
informes de requeriment de dades, atendre les consultes relacionades i efectuar 
inspeccions de les obres. Redacció d’informes de despeses de manteniment i 
gestions amb altres àrees per sol•licitar la subvenció corresponent a la seva línia 
de manteniment.  

10) Revisar i proposar l’aprovació o denegació de les factures presentades pels 
proveïdors del consell comarcal.  

11) Fiscalitzar el servei de neteja de les seus del Consell i de l’Arxiu Comarcal, 
efectuant controls de qualitat i comprovant l’assistència dels treballadors externs i 
el compliment del contracte de l’empresa encarregada dels servei pel que fa a les 
tasques i freqüències amb què es realitzen i la presentació de la documentació 
requerida.  

12) Gestionar el manteniment de la seu del Consell Comarcal, dur a terme el control 
de la correcta prestació del servei de manteniment per part de l’empresa 
contractada, requerir-la quan es produeixin avaries o defectes a les seves 
instal•lacions per tal que procedeixi a la seva reparació i sol•licitar pressupostos 
quan es necessari.  

13) Efectuar estudis per dur a terme obres a la seu del Consell Comarcal i sol•licitar 
pressupostos a proveïdors. Control d’execució d’obres efectuades a l’edifici del 
consell, gestions amb les empreses que hi intervenen.  

14) Participació com a membre del tribunal en processos de selecció de personal del 
Consell Comarcal i com a membre de la mesa de contractació en els contractes 
de serveis efectuats. 

 
 

2. Condicions dels aspirants 
 

Per ser admès per fer les proves selectives, els aspirants han de reunir els requisits 
i les condicions següents: 



 

 

 
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la 

dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i 
ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran 
admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols 
com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui 
la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els 
descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec 
dels seus progenitors.  
 
És preceptiva la nacionalitat espanyola en aquells llocs de treball que impliquin una 
participació en l’exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda 
dels interessos de l’Estat o de les administracions públiques. 

 
b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 
 
c) Posseir la titulació suficient, els mèrits i capacitats i estar en condicions de tenir 

l’acreditació corresponent en la data en què s’acabi el termini de presentació de 
sol·licituds per prendre part en les proves selectives: 
 

Arquitecte/a tècnica del grup de classificació A2: Grau universitari en Arquitectura o 
titulació equivalent. 
 

Les titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’estar homologades a les titulacions 
reconegudes a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa sobre 
aquesta matèria. 
  

d) Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 
 
e) No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 

administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les 
comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a 
ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de 
funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del 
personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional 
d’un altre Estat no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat 
sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els 
mateixos termes, accedir a l’ocupació pública. 
 
Tots els requisits exigits s’han de tenir en el dia que acabi el termini de 
presentació de sol·licituds, i s’han de mantenir en el moment de l’atorgament 
del contracte o el nomenament.  
 
 
 

3. Presentació de les sol·licituds 
 

1. Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la 
sol·licitud en model oficial que està disponible a la pàgina web d’aquest Consell 
Comarcal   www.vallesoriental.cat, pels següents mitjans: 
 

a) En el registre electrònic del Consell Comarcal o en el registre electrònic de les 
administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
(en endavant, LPACAP). 

b) De manera presencial, a les oficines de registre del Consell Comarcal, carrer 
Miquel Ricomà núm. 46 de Granollers,  els matins de dilluns a divendres de 8.30 
a 14.00 hores i  les tardes dels dimecres de 16.00 a 18.00 hores. 

c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi. 
d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. 
e) A les oficines d’assistència en matèria de registres. 



 

 

 
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats 
diferents del propi del Consell Comarcal del Vallès Oriental o a les oficines de Correus, 
s’haurà de trametre via correu electrònic (piv@vallesoriental.cat), el mateix dia, còpia 
de la sol·licitud degudament registrada o segellada. 

 
A la sol·licitud s’han d’adjuntar els documents següents: 

 
a) Fotocòpia del document d’identitat. 
b) Currículum vitae. 
c) Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida a les bases. 
d) Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i valorables a la 

fase de concurs i dels requisits mínims necessaris per tenir dret a participar en les 
proves. 

e) Resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa dels drets d’examen. 
 

2. El termini per presentar les sol·licituds serà de quinze dies hàbils, a comptar de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.  
 

3. Els/les aspirants que tinguin la condició de discapacitat que desitgin l’adaptació de 
temps i mitjans per a la realització de les proves, o l’adaptació del lloc de treball, han de 
fer  constar aquestes circumstàncies a la sol·licitud i aportar un certificat emès per 
l’equip de valoració multi professional competent que indiqui quines són les 
adaptacions necessàries. En el cas que optin per la quota de reserva de persones 
discapacitades han d'indicar expressament a la sol·licitud el grau de discapacitat. 
 

4. Per ser admès a les proves selectives n'hi ha prou que els/les aspirants manifestin a la 
sol·licitud que compleixen totes les condicions referides a la base general segona, les 
quals s’hauran d’acreditar posteriorment en finalitzar el procés selectiu. 

 
En presentar la sol·licitud, els aspirants han d’abonar en concepte de drets d’examen 
per prendre part en les proves selectives, l’import següent:  

 
Grup A1: 31,65 euros 
Grup A2: 31,65 euros 
Grup C1: 13,55 euros 

 
Exempció 
 
Queden exempts parcialment del pagament els/les subjectes passius que es trobin en 
situació legal d'atur sense prestació sempre que ho acreditin documentalment, 
mitjançant la presentació d’un certificat emès per l’OTG en el període de, com a màxim, 
un mes previ a la data de presentació de la documentació. L’exempció és el 50% de la 
quota tributària. 
 
El pagament d’aquest import es farà efectiu mitjançant ingrés en efectiu o transferència 
bancària al compte ES88 0182 6035 4002 0160 0971, del BBVA, o bé per gir postal o 
telegràfic. En tots els casos, s’ha de presentar amb la sol·licitud la còpia del resguard 
acreditatiu de l’ingrés, i, en el cas dels girs postals, es farà constar el nom de l’aspirant, 
la data i el número del gir. 

  
4. Llista d’aspirants admesos i exclosos 

 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dicta 
un decret, en el termini d’un mes com màxim, i declara aprovada la llista provisional dels 
aspirants admesos i exclosos, que s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. Es concedeix un termini de deu dies hàbils a l’efecte d’efectuar reclamacions, 
en els termes que preveu l’article 68 de la LPACAP. 
 



 

 

Així mateix, a l’esmentat decret s’anuncia el lloc, la data i l’hora d’inici de les proves; 
l’ordre d’actuació dels aspirants i la composició del tribunal qualificador. 
 
La relació d’admesos ha de contenir el nom, els cognoms dels aspirants, ordenats 
alfabèticament segons els cognoms. 
 
La relació d’exclosos, que figura a continuació de l’anterior, s’ordena, en primer lloc, per 
les causes d’exclusió, d’acord amb els requisits i les formalitats exigits en aquestes bases 
i, dins de cada grup, per l’ordre alfabètic del cognom dels aspirants, amb expressió del 
document d’identitat. 

 
5. Tribunal qualificador 
 
El tribunal qualificador de les proves nomenat pel president del Consell Comarcal està 
constituït per: 
 
a) President 
 

- El cap de l’Àrea de Persones i Valors o persona en qui delegui. 
 
b) Vocals (amb veu i vot) 
 

- El/la cap de l’Àrea de la plaça la qual s’està seleccionant o persona amb la 
titulació corresponent. 

- Un empleat públic amb la titulació adequada en cada cas. 
 
Per corregir la prova de català, si s’escau, el tribunal compta amb l’assistència d’un/a 
representant del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
Per corregir la prova d’informàtica, si així es preveu, el tribunal compta amb l’assistència 
del Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental.  
 
El tribunal està integrat, a més, pels membres suplents respectius que, simultàniament 
amb els titulars, són designats per a la constitució del tribunal. Els vocals han de tenir una 
titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places objecte de la convocatòria. 
 
La designació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar a les regles establertes en l’article 
60 del text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel RDL 5/2015, de 30 
d’octubre, i es fa pública mitjançant anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus 
membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s’han d’adoptar per majoria simple; 
en cas d’empat, decideix el vot de qualitat del president. 
 
El tribunal pot disposar de l’assessorament d’especialistes, per a totes o algunes de les 
proves, els quals s’han de limitar a l’exercici de les seves especialitats tècniques. 
 
El tribunal ha d’adoptar les previsions necessàries perquè els aspirants amb disminució 
gaudeixin de condicions similars, per dur a terme les proves, a les de la resta dels 
aspirants. El tribunal pot demanar prèviament l’informe de l’administració laboral sanitària 
o dels òrgans competents en matèria de disminució pel que fa als aspirants que hagin 
al·legat aquesta condició. 
 
La no presentació d’un/a aspirant a qualsevol de les proves en el moment de ser cridat 
determina automàticament la pèrdua del dret a participar en la prova i en les successives, 
i queda  exclòs, en conseqüència, del procés selectiu. 
 
L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els 
articles 28 i 29 de la LPACAP. 

 



 

 

6. Inici i desenvolupament del procediment de selecció 
 
El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del 
Consell Comarcal, s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Per 
identificar-se els aspirants han de concórrer a cada exercici amb el document d’identitat. 

 
- Proves per les places d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, subescala 

tècnica, escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari interí del 
Consell comarcal adscrits a l’Àrea de Medi Ambient i Territori.  

 
Fase oposició 
 
El resultat final de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en el 
conjunt de les proves teòriques i pràctiques.  
 
La puntuació en cadascuna de les proves serà la mitjana aritmètica de les que s’hagin 
atorgat pels membres assistents del Tribunal. 
 
Tot i respectant el caràcter eliminatori de les proves, el Tribunal de selecció, amb 
l’objectiu de 
dotar d’una major eficàcia al desenvolupament del procés selectiu, podrà acordar la 
realització del conjunt de proves per a totes les persones aspirants. 
 
Prova 1. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes 
en relació amb el temari de l’annex I . El temps per fer aquesta prova és d’una hora. Es 
puntua de 0 a 10 punts. 
 
Per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 2. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix a 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb el temari de l’annex I i segons les funcions del 
lloc de treball, si s’escau, es podrà fer mitjançant suport informàtic, El temps per fer 
aquesta prova és d’una hora i mitja. 
 
Es puntua de 0 a 10 punts. 

 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Respecte a la primera i a la segona prova el Tribunal podrà demanar als aspirants que 
llegeixin els seus exercicis i que facin els aclariments i responguin a les qüestions que 
estimi convenient.  

 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que 
pel grup C1 serà equiparable al nivell C. Es valora com a apte o no apte. En el cas que 
els aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta Permanent de Català o 
d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 
 
De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua castellana. Les persones 
admeses en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el 
nivell superior de coneixements de llengua castellana, documentalment en una de les tres 
opcions següents: 
 
1. Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.  
2. Diploma d’espanyol (nivell superior) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 

d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les 
proves dirigides a l’obtenció d’aquest.  

3. Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes 

 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants 
que hagin superat la prova anterior i valora els aspectes següents: 



 

 

 
- Nivell de formació 
- Experiència professional 
- Capacitat d’integració 
- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 
Fase de concurs 
 
Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents: 
 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu 

contingut professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó 
d’un punt per any treballat o fracció superior a sis mesos, fins a un màxim de dos 
punts. 
 
L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès 
dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una identificació 
inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma  i un segell 
respectivament.  
 
L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 
25 de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de 
desembre, de reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb 
indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, 
funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i 
els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin 
documentalment i s'admetran i valoraran amb base a les dades que obrin en els 
expedients personals de les persones aspirants. 
 

b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 
amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de dos punts, a raó del 
barem següent: 

 
 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................ de 31 a 50 hores 
 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 
 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts.....................de més de 300 hores 

 
L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb 
especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o 
en crèdits. En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 
15 hores, quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es 
farà aplicant la puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
 
La puntuació definitiva del concurs serà el resultat de sumar la puntuació de tots els 
mèrits i que serà com a màxim amb un total de quatre punts. 

 
 

7. Qualificació final 
 



 

 

La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase de concurs 
més l’obtinguda a la fase d’oposició.  
 
8. Funcionament de la borsa: 
 
8.1. Classificació: 
 
L'ordre de classificació provisional de les persones aspirants serà el resultat de sumar els 
punts de la fase d'oposició més la fase de concurs de mèrits. 
 
8.2. Selecció definitiva pel nomenament i/o contractació. 
 
Tot i que es respectarà l'ordre de puntuació de major a menor de les persones aspirants 
per al seu nomenament, el factor de disponibilitat operarà sempre com a primer criteri 
selectiu quan les persones amb més puntuació no es puguin incorporar amb la 
immediatesa requerida. 
 
Amb la finalitat de poder adequar la persona seleccionada al lloc de treball a desenvolupar 
el Consell Comarcal, si ho considera oportú, podrà escollir per cada lloc de treball un 
màxim de 5 aspirants, d’acord amb el que s’ha indicat en el paràgraf anterior, i procedir a 
la realització d’una prova o entrevista addicional que es valorarà amb un màxim de 3 
punts. 
 
El Tribunal establirà la puntuació final dels candidats/es en funció dels criteris marcats en 
els punts anteriors sumant les puntuacions obtingudes. S'elevarà a la 
Presidència/Gerència del Consell Comarcal una sola proposta de nomenament i/o 
contractació que haurà de correspondre al candidat/a que hagi obtingut més puntuació.  
 
Contra aquest resultat pot interposar-se recurs d'alçada davant el President de la 
Corporació en el termini i amb l'efecte previst a la LPACAP. 
 
Els aspirants que un cop efectuada l’entrevista o prova addicional, que es relaciona en el 
paràgraf segon, no hagin estat seleccionats, s’integraran de nou a la llista de la borsa de 
Treball per ordre de puntuació inicial.  
 
Malgrat l'anteriorment exposat, la convocatòria es podrà declarar deserta per l'òrgan 
convocant en el cas que les persones aspirants no hagin assolit la puntuació mínima 
decidida pel tribunal qualificador. 
 
Les persones candidates, que quan siguin cridades no es puguin incorporar perquè 
estiguin prestant serveis en un altra empresa o administració, seran donades de baixa de 
la borsa. En cas que vulguin reincorporar-s'hi, ho faran mitjançant instància degudament 
formalitzada i registrada d'entrades. La reincorporació es farà amb la mateixa puntuació 
que tenien quan van ser donats de baixa. 
  
Les persones candidates, un cop hagin finalitzat el seu nomenament i/o contracte amb el 
Consell Comarcal, perquè puguin seguir formant part de la borsa, serà necessari que el 
director de l'àrea corresponent emeti un informe favorable de les tasques realitzades 
durant el període de prestació del servei. La reincorporació es farà amb la mateixa 
puntuació que tenien quan van ser donats de baixa. 
 
 
8.3. Vigència de la borsa 
 
La vigència màxima de la borsa és de dos anys a comptar des de la seva constitució.  
 
Tanmateix, la borsa podrà ser cancel·lada en qualsevol moment quan ja no serveixin per a 
l'objectiu per al qual es van constituir. 
 
9. Disposicions de caràcter general 
 



 

 

Només hi haurà una convocatòria per a cada prova, i s'exclourà del procés selectiu la 
persona aspirant que no hi comparegui, independentment de l'eventual justificació de la 
incompareixença. 
 
El Tribunal adaptarà els mitjans de realització dels exercicis dels/de les aspirants 
discapacitats/des, de manera que gaudeixin d'igualtat d'oportunitats respecte a les altres 
persones aspirants, sempre que així ho hagin indicat en la sol·licitud per prendre part en 
els corresponents processos selectius. 
 
Una vegada iniciat el procés selectiu, les puntuacions obtingudes per les persones 
aspirants que hagin superat cadascuna de les proves, juntament amb la data, l'hora i el 
lloc de celebració de la prova següent, s'exposarà el tauler d'edictes de la Corporació i a la 
seu electrònica del Consell Comarcal. 
 
L'ordre de les persones aspirants en els exercicis d'actuació individual serà el que 
correspongui d'acord amb el cognom, per ordre alfabètic. 
 
S'entén que el compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en els 
diferents processos selectius, així com els específics dels diversos torns i convocatòries, 
s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-
se fins al nomenament com a funcionari/a interí o l’acord de contractació com a personal 
laboral. Les condicions i requisits s'han d'acreditar d'acord amb el que s'estableix en 
aquestes bases. 
 
No obstant això, si durant els processos selectius els tribunals consideren que existeixen 
raons suficients, podran demanar l'acreditació de totes o algunes de les condicions 
requerides. 
 
10. Publicació de resultats i presentació de documents. 
 
Un cop finalitzada la qualificació de les persones aspirants, el Tribunal farà pública en el 
tauler d'Edictes de la Corporació i a la seu electrònica del Consell Comarcal la relació 
d'aprovats/des per ordre de puntuació final. 
 
Restaran obligades a superar un examen mèdic previ a l'inici de la prestació del servei, 
acreditatiu de la capacitat funcional, expedit mitjançant la revisió mèdica obligatòria. 
 
Les persones aspirants discapacitades que hagin estat proposades han d'aportar un 
certificat de l'equip multi professional que correspongui que acrediti el tipus i grau de 
discapacitat que presenta, així com la capacitat funcional per al desenvolupament de les 
tasques pròpies de la plaça a proveir. 
 
Les persones candidates que tinguin la condició de funcionari/res públic estan exempts/es 
de justificar documentalment les condicions i requisits ja demostrats i que no requereixin 
actualització. Han de presentar una certificació de l'Administració Pública de la qual 
depenen que acrediti la seva condició. 
 
Els/les aspirants que dins el termini fixat, excepte casos de força major no aportin la 
documentació requerida, o es comprovi que no compleixen algun dels requisits exigits en 
aquestes Bases i/o les específiques de la convocatòria, no podran ser anomenats/des i 
s'anul·laran les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin 
incorregut. 
 
En aquest cas, així com en el supòsit de renúncia de l'aspirant, el/la President/a formularà 
proposta a favor de l'aspirant aprovat/da que hagi obtingut la puntuació més alta i tingui 
cabuda en les places convocades a conseqüència de l'esmentada anul·lació. 

  
11.  Relació d’aprovats i proposta de nomenament i de contractacions 

 
Després d’efectuar la qualificació dels exercicis, el tribunal farà pública al tauler d’anuncis 
del Consell Comarcal la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat de les proves 



 

 

per ordre de puntuació, i la trametrà a la Gerència del Consell Comarcal, perquè nomeni 
als funcionaris interins i contracti el personal laboral. 

  
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc i en els procediments de 
concurs oposició, a la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la fase 
d’oposició. Si persisteix l’empat, així com en els procediments d'oposició, segons la 
puntuació obtinguda en la quarta prova (pràctica). Si encara persisteix l'empat, es faculta 
l’òrgan de selecció per ordenar una prova d’aptitud relacionada amb les funcions pròpies 
de les places convocades que determinarà l’aspirant amb millor capacitat. 
 
El tribunal, no obstant això, només pot declarar aprovats un nombre d’aspirants no 
superior al de les places objecte de la convocatòria.  

 
12. Incompatibilitats 
 
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà 
aplicable al/la funcionari/ària la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el 
sector públic, en compliment de la qual la persona aspirant, abans d'incorporar-se al 
servei de la corporació, ha d'efectuar una declaració d'activitats i, si escau, sol·licitar la 
compatibilitat en el formulari que li facilitaran a l’Àrea de Persones i Valors de la 
corporació, o exercir, altrament, l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre i l'article 337 del Decret 214/1990. 
 
13. Adjudicació de destinacions 
 
L'assignació de les destinacions s'efectuarà directament segons l'ordre de qualificació 
obtingut a les proves selectives, sempre que compleixin els requisits establerts a la relació 
de llocs de treball. 

 
14. Incidències 

 
El tribunal queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant aquesta 
convocatòria i per prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves selectives. 
 
15. Impugnacions 

 
Aquestes bases i la seva convocatòria, els actes administratius que se’n derivin, així com 
l’actuació del tribunal, poden ser impugnats pels interessats en els casos i la forma 
establerts en la LPACAP. 

 
 

16. Disposició addicional  
 

En allò que no està previst a les bases, es procedeix d’acord amb el que preveu el RDL 
5/2015, de 30 d’octubre, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat 
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol i, supletòriament, per la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de funció pública 
aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel RD 896/1991, pel qual 
s’estableixen les regles bàsiques i programes mínims que deu ajustar-se el procediment 
de selecció  dels funcionaris de l’administració local, de 7 de juny, la Llei 30/1984, de 
mesures per a la reforma de la funció pública, de 2 d’agost, i la Llei 23/1988, modificació 
de la Llei de mesures per a la reforma de la funció pública, de 28 de juliol. 

 
ANNEX I (ARQUITECTURA TÈCNICA) 
 

1. La comarca del Vallès Oriental. 
2. Redacció de documents administratius. 
3. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 



 

 

4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

5. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
6. Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques. 
7. Codi de conducta i deures del personal empleat públic. 
8. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
9. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general 

de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
10. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 

i serveis dels ens locals. 
11. Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori. 
12. Preparació, execució i seguiment d’obres i serveis públics. 
13. Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei del sòl i rehabilitació urbana. 
14. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme. 
15. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme. 
16. Llicències urbanístiques. Concepte i naturalesa. Actes subjectes. Procediment. 

Execució. Transmissió i caducitat. 
17. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 

de la legalitat urbanística. 
18. El control de les infraccions urbanístiques, competència i procediment. 
19. Reial decret 1492/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de 

valoracions de la Llei del sòl. 
20. Declaració de ruïna d’un immoble. Concepte i classes. Concepte de ruïna tècnica 

i ruïna econòmica. Procediment per a la declaració de ruïna d’un immoble.  
21. Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
22. Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 

l’Edificació. Règim d’aplicació. Disposicions generals. Condicions tècniques i 
administratives. Exigències bàsiques. Contingut del projecte. Documentació per al 
seguiment de l’obra. 

23. Codi tècnic de l’edificació. Document Bàsic DB-SE Seguretat estructural. 
24. Codi tècnic de l’edificació. Document Bàsic DB-SI Seguretat en cas d’incendi. 
25. Codi tècnic de l’edificació. Document Bàsic DB-SUA Seguretat d’utilització i 

accessibilitat. 
26. Codi tècnic de l’edificació. Document Bàsic DB-HE Estalvi energètic . 
27. Codi tècnic de l’edificació. Document Bàsic DB-HR Protecció front al soroll. 
28. Codi tècnic de l’edificació. Document Bàsic DB-HS Salubritat. 
29. Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de formigó 

estructural (EHE-08). 
30. Orde VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic 

de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i  la utilització 
dels espais públics urbanitzats. 

31. Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. Normativa i criteris d’accessibilitat i 
de supressió de barreres arquitectòniques.  

32. Llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
33. Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 

d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. 
34. Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i 

rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el 
llibre de l’edifici. 

35. Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei del sòl i la rehabilitació urbana. 

36. Directiva 2010/31/EU d'eficiència energètica en edificis. Edificis de consum 
d'energia gairebé zero. Rehabilitació energètica. Sostenibilitat en l’edificació. 
Criteris ambientals i d’ecoeficiència. 

37. Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris 
ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  



 

 

38. Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la 
certificació de l’eficiència energètica dels edificis. 

39. Certificacions de sostenibilitat voluntàries d'edificis. 
40. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
41. Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
42. Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la 

Construcció i Real Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la 
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 

43. Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament  
d'instal·lacions de protecció contra incendis  

44. Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis. 

45. Reial decret 346/2011, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador de 
les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de 
telecomunicació en l'interior dels edificis. 

46. Obres locals. Avantprojectes i estudis previs. Contingut del projecte. Aprovació, 
modificació i revisió dels projectes. Execució de les obres: replanteig, direcció de 
les obres. Certificacions. Acabament de les obres: recepció, liquidació, 
documentació i garantia.  

47. Amidaments, pressupostos i banc de preus de projectes d'obra. 
48. La direcció de les obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques 

de la direcció facultativa. El replantejament. Les certificacions d’obres. El control 
administratiu de les obres públiques. Bases legals. Desenvolupament de les 
obres. Acta d’inici d’obra i replanteig. Recepcions i liquidacions. 

49. Planificació d'obres. Sistemes de planificació i seguiment del compliment. Control 
de qualitat de les obres. Normativa d'aplicació i tipus d'assaig.  

50. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya. 

 
2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’E-TAULER i al taulell d’anuncis de la 
Corporació.” 

 

2. El 20 de gener de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 

FONAMENTS DE DRET  

 
1. L’article 283.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
2. Els articles 55 i 76 del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel 

Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 

3. L’article 102.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
l’article 286.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que fa l’aprovació de les bases per les quals 
s’ha de regir la selecció del personal de les entitats locals. 

 
4. L’article 100.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

segons el qual correspon a l’Administració de l’Estat establir reglamentàriament les 
regles bàsiques i els programes mínims a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció 
i formació dels funcionaris al servei de l’Administració local.  

 
5. El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’aproven les regles bàsiques i els 

programes mínims a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de 



 

 

l’Administració local, de caràcter bàsic a efectes del que disposa l’article 149.1.18 de la 
Constitució. 

 
6. L’article 90 i ss del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel  

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que fa al règim de la convocatòria. 
 
7. L’article 13.1 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:  
 
1. Aprovar la constitució d’una borsa de treball d’ arquitectes tècnics/ques per tal de cobrir 

les necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat del Consell Comarcal. 
 
BASES DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D'UN BORSA AL CONSELL 
COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL.  
 
1. Objecte de la convocatòria 

 
És objecte d'aquesta convocatòria l'aprovació de les bases per a la confecció d'una llista de 
persones que, en base a les puntuacions obtingudes en la realització del present concurs-
oposició, constitueixi una borsa de treball per la cobertura de llocs de treball següents:  
 

- Places d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, subescala tècnica,  
escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari interí del 
Consell comarcal adscrits a l’Àrea de Medi Ambient i Territori.  

 
La jornada de treball, amb caràcter general, serà complerta de 37,5 hores setmanals 
prestades de dilluns a divendres en horari de matí i tarda segons les necessitats del 
servei i d’acord amb el que estableix l’Acord Reguladors i el Conveni Col·lectiu de les 
condicions de treball del personal laboral i funcionari del Consell Comarcal.  
 
El sistema de selecció i provisió d’aquestes places seran per concurs oposició i torn 
lliure.  
 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents:  

 
1) Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 

projectes, programes, actuacions, ordenances, subvencions i contractes de 
serveis en l’àmbit de l’arquitectura als ajuntaments. Inclou la redacció de plecs de 
clàusules per contractes de l’Administració i d’informes previs a la contractació i 
de proposta de resolució. Redacció i d’ordenances municipals relatives a obres i 
col•laboració en la redacció d’altres, com per exemples les fiscals. 

2) Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
d’arquitectura sobre les obres, infraestructures, instal•lacions i establiments, tant 
de promoció privada, com municipals, com a instància de les companyies de 
serveis. Dur a terme gestions amb les companyies i gestionar i aprovar 
econòmicament. Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, 
dirigir dur a terme coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i 
controls. Redacció de plans promoguts per l’ajuntament, seguiment, redactar 



 

 

propostes de resolució, coordinar la seva tramitació amb altres administracions, 
assessorar i informar als ciutadans, al respecte.  

3) Atendre consultes presencials i escrites de ciutadans i de membres de l’equip de 
govern dels ajuntaments.  

4) Informar llicències d’obres majors i menors, fiscalitzar les comunicacions d’obres i 
primeres ocupacions, tramitar expedients de protecció de la legalitat urbanística i 
de gestió urbanística als ajuntaments. Redacció d’informes, propostes de 
resolució i exercici de l’activitat inspectora. 

5) Suport al personal dels ajuntaments. 
6) Tramitar les cèdules d’habitabilitat de segona ocupació que es registren d’entrada 

a l’oficina Local d’Habitatge que es registren d’entrada a l’oficina local d’habitatge 
del consell comarcal, incloent l’entrada de dades al programa específic, la 
redacció d’informes de requeriment de dades i de cartes de tramesa de 
documentació particulars i a altres administracions, la proposta de resolució de 
l’expedient i l’atenció de consultes relacionades.  

7) Tramitar els expedients de sol•licitud d’ajuts de rehabilitació d’habitatge que es 
registren d’entrada a l’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal, incloent 
l’entrada de dades al programa específic, la redacció d’informes de requeriment 
de dades i de cartes de tramesa de documentació a particulars i a altres 
administracions, la proposta de resolució de l’expedient, la inspecció dels 
immobles i l’atenció de consultes relacionades. 

8) Redactar els informes semestrals i anuals de l’activitat de l’Oficina Local 
d’Habitatge del Consell Comarcal del Vallès i de renovació de convent amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

9) Revisar la documentació presentada al consell comarcal pels ajuntaments de la 
comarca referida al PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya), redactar 
informes de requeriment de dades, atendre les consultes relacionades i efectuar 
inspeccions de les obres. Redacció d’informes de despeses de manteniment i 
gestions amb altres àrees per sol•licitar la subvenció corresponent a la seva línia 
de manteniment.  

10) Revisar i proposar l’aprovació o denegació de les factures presentades pels 
proveïdors del consell comarcal.  

11) Fiscalitzar el servei de neteja de les seus del Consell i de l’Arxiu Comarcal, 
efectuant controls de qualitat i comprovant l’assistència dels treballadors externs i 
el compliment del contracte de l’empresa encarregada dels servei pel que fa a les 
tasques i freqüències amb què es realitzen i la presentació de la documentació 
requerida.  

12) Gestionar el manteniment de la seu del Consell Comarcal, dur a terme el control 
de la correcta prestació del servei de manteniment per part de l’empresa 
contractada, requerir-la quan es produeixin avaries o defectes a les seves 
instal•lacions per tal que procedeixi a la seva reparació i sol•licitar pressupostos 
quan es necessari.  

13) Efectuar estudis per dur a terme obres a la seu del Consell Comarcal i sol•licitar 
pressupostos a proveïdors. Control d’execució d’obres efectuades a l’edifici del 
consell, gestions amb les empreses que hi intervenen.  

14) Participació com a membre del tribunal en processos de selecció de personal del 
Consell Comarcal i com a membre de la mesa de contractació en els contractes 
de serveis efectuats. 

 
2. Condicions dels aspirants 

 
Per ser admès per fer les proves selectives, els aspirants han de reunir els 
requisits i les condicions següents: 

 



 

 

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la 
dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i 
ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran 
admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols 
com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui 
la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els 
descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec 
dels seus progenitors.  
 
És preceptiva la nacionalitat espanyola en aquells llocs de treball que impliquin una 
participació en l’exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda 
dels interessos de l’Estat o de les administracions públiques. 

 
b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 
 
c) Posseir la titulació suficient, els mèrits i capacitats i estar en condicions de tenir 

l’acreditació corresponent en la data en què s’acabi el termini de presentació de 
sol·licituds per prendre part en les proves selectives: 
 

Arquitecte/a tècnica del grup de classificació A2: Grau universitari en Arquitectura o 
titulació equivalent. 
 

Les titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’estar homologades a les titulacions 
reconegudes a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa sobre 
aquesta matèria. 
  

d) Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 
 
e) No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 

administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les 
comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a 
ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de 
funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del 
personal laboral, del qual hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional 
d’un altre Estat no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat 
sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els 
mateixos termes, accedir a l’ocupació pública. 
 
Tots els requisits exigits s’han de tenir en el dia que acabi el termini de presentació 
de sol·licituds, i s’han de mantenir en el moment de l’atorgament del contracte o el 
nomenament.  
 

3. Presentació de les sol·licituds 
 
1. Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar 

la sol·licitud en model oficial que està disponible a la pàgina web d’aquest Consell 
Comarcal   www.vallesoriental.cat, pels següents mitjans: 

 
a) En el registre electrònic del Consell Comarcal o en el registre electrònic de les 

administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
(en endavant, LPACAP). 

b) De manera presencial, a les oficines de registre del Consell Comarcal, carrer 
Miquel Ricomà núm. 46 de Granollers,  els matins de dilluns a divendres de 8.30 
a 14.00 hores i  les tardes dels dimecres de 16.00 a 18.00 hores. 



 

 

c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi. 
d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. 
e) A les oficines d’assistència en matèria de registres. 

 
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats 
diferents del propi del Consell Comarcal del Vallès Oriental o a les oficines de Correus, 
s’haurà de trametre via correu electrònic (piv@vallesoriental.cat), el mateix dia, còpia 
de la sol·licitud degudament registrada o segellada. 

 
A la sol·licitud s’han d’adjuntar els documents següents: 

 
a) Fotocòpia del document d’identitat. 
b) Currículum vitae. 
c) Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida a les bases. 
d) Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i valorables a la 

fase de concurs i dels requisits mínims necessaris per tenir dret a participar en les 
proves. 

e) Resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa dels drets d’examen. 
 

2. El termini per presentar les sol·licituds serà de quinze dies hàbils, a comptar de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.  
 

3. Els/les aspirants que tinguin la condició de discapacitat que desitgin l’adaptació de 
temps i mitjans per a la realització de les proves, o l’adaptació del lloc de treball, han 
de fer  constar aquestes circumstàncies a la sol·licitud i aportar un certificat emès per 
l’equip de valoració multi professional competent que indiqui quines són les 
adaptacions necessàries. En el cas que optin per la quota de reserva de persones 
discapacitades han d'indicar expressament a la sol·licitud el grau de discapacitat. 
 

4. Per ser admès a les proves selectives n'hi ha prou que els/les aspirants manifestin a 
la sol·licitud que compleixen totes les condicions referides a la base general segona, 
les quals s’hauran d’acreditar posteriorment en finalitzar el procés selectiu. 
 

En presentar la sol·licitud, els aspirants han d’abonar en concepte de drets d’examen 
per prendre part en les proves selectives, l’import següent:  

 
Grup A1: 31,65 euros 
Grup A2: 31,65 euros 
Grup C1: 13,55 euros 

 
Exempció 
 
Queden exempts parcialment del pagament els/les subjectes passius que es trobin en 
situació legal d'atur sense prestació sempre que ho acreditin documentalment, 
mitjançant la presentació d’un certificat emès per l’OTG en el període de, com a 
màxim, un mes previ a la data de presentació de la documentació. L’exempció és el 
50% de la quota tributària. 
 
El pagament d’aquest import es farà efectiu mitjançant ingrés en efectiu o transferència 
bancària al compte ES88 0182 6035 4002 0160 0971, del BBVA, o bé per gir postal o 
telegràfic. En tots els casos, s’ha de presentar amb la sol·licitud la còpia del resguard 
acreditatiu de l’ingrés, i, en el cas dels girs postals, es farà constar el nom de l’aspirant, 
la data i el número del gir. 

  



 

 

4. Llista d’aspirants admesos i exclosos 
 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dicta 
un decret, en el termini d’un mes com màxim, i declara aprovada la llista provisional dels 
aspirants admesos i exclosos, que s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. Es concedeix un termini de deu dies hàbils a l’efecte d’efectuar reclamacions, 
en els termes que preveu l’article 68 de la LPACAP. 
 
Així mateix, a l’esmentat decret s’anuncia el lloc, la data i l’hora d’inici de les proves; 
l’ordre d’actuació dels aspirants i la composició del tribunal qualificador. 
 
La relació d’admesos ha de contenir el nom, els cognoms dels aspirants, ordenats 
alfabèticament segons els cognoms. 
 
La relació d’exclosos, que figura a continuació de l’anterior, s’ordena, en primer lloc, per 
les causes d’exclusió, d’acord amb els requisits i les formalitats exigits en aquestes 
bases i, dins de cada grup, per l’ordre alfabètic del cognom dels aspirants, amb 
expressió del document d’identitat. 

 
5. Tribunal qualificador 
 
El tribunal qualificador de les proves nomenat pel president del Consell Comarcal està 
constituït per: 
 
c) President 
 

- El cap de l’Àrea de Persones i Valors o persona en qui delegui. 
 
d) Vocals (amb veu i vot) 
 

- El/la cap de l’Àrea de la plaça la qual s’està seleccionant o persona amb la 
titulació corresponent. 

- Un empleat públic amb la titulació adequada en cada cas. 
 
Per corregir la prova de català, si s’escau, el tribunal compta amb l’assistència d’un/a 
representant del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
Per corregir la prova d’informàtica, si així es preveu, el tribunal compta amb l’assistència 
del Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental.  
 
El tribunal està integrat, a més, pels membres suplents respectius que, simultàniament 
amb els titulars, són designats per a la constitució del tribunal. Els vocals han de tenir 
una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places objecte de la 
convocatòria. 
 
La designació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar a les regles establertes en l’article 
60 del text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel RDL 5/2015, de 30 
d’octubre, i es fa pública mitjançant anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus 
membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s’han d’adoptar per majoria simple; 
en cas d’empat, decideix el vot de qualitat del president. 
 



 

 

El tribunal pot disposar de l’assessorament d’especialistes, per a totes o algunes de les 
proves, els quals s’han de limitar a l’exercici de les seves especialitats tècniques. 
 
El tribunal ha d’adoptar les previsions necessàries perquè els aspirants amb disminució 
gaudeixin de condicions similars, per dur a terme les proves, a les de la resta dels 
aspirants. El tribunal pot demanar prèviament l’informe de l’administració laboral sanitària 
o dels òrgans competents en matèria de disminució pel que fa als aspirants que hagin 
al·legat aquesta condició. 
 
La no presentació d’un/a aspirant a qualsevol de les proves en el moment de ser cridat 
determina automàticament la pèrdua del dret a participar en la prova i en les 
successives, i queda  exclòs, en conseqüència, del procés selectiu. 
 
L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els 
articles 28 i 29 de la LPACAP. 

 
6. Inici i desenvolupament del procediment de selecció 
 
El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del 
Consell Comarcal, s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Per 
identificar-se els aspirants han de concórrer a cada exercici amb el document d’identitat. 

 
- Proves per les places d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, subescala 

tècnica, escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari interí del 
Consell comarcal adscrits a l’Àrea de Medi Ambient i Territori.  

 
Fase oposició 
 
El resultat final de la fase d’oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en el 
conjunt de les proves teòriques i pràctiques.  
 
La puntuació en cadascuna de les proves serà la mitjana aritmètica de les que s’hagin 
atorgat pels membres assistents del Tribunal. 
 
Tot i respectant el caràcter eliminatori de les proves, el Tribunal de selecció, amb 
l’objectiu de 
dotar d’una major eficàcia al desenvolupament del procés selectiu, podrà acordar la 
realització del conjunt de proves per a totes les persones aspirants. 
 
Prova 1. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes 
en relació amb el temari de l’annex I . El temps per fer aquesta prova és d’una hora. Es 
puntua de 0 a 10 punts. 
 
Per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 2. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix a 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb el temari de l’annex I i segons les funcions 
del lloc de treball, si s’escau, es podrà fer mitjançant suport informàtic, El temps per fer 
aquesta prova és d’una hora i mitja. 
 
Es puntua de 0 a 10 punts. 

 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 



 

 

Respecte a la primera i a la segona prova el Tribunal podrà demanar als aspirants que 
llegeixin els seus exercicis i que facin els aclariments i responguin a les qüestions que 
estimi convenient.  

 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que 
pel grup C1 serà equiparable al nivell C. Es valora com a apte o no apte. En el cas que 
els aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta Permanent de Català o 
d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 
 
De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua castellana. Les 
persones admeses en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han 
d’acreditar el nivell superior de coneixements de llengua castellana, documentalment en 
una de les tres opcions següents: 
 
4. Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s’escau, a Espanya.  
5. Diploma d’espanyol (nivell superior) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 

d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les 
proves dirigides a l’obtenció d’aquest.  

6. Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes 

 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants 
que hagin superat la prova anterior i valora els aspectes següents: 
 
- Nivell de formació 
- Experiència professional 
- Capacitat d’integració 
- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 
Fase de concurs 
 
Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents: 
 
c) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu 

contingut professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó 
d’un punt per any treballat o fracció superior a sis mesos, fins a un màxim de dos 
punts. 
 
L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès 
dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, 
funcions, període de temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una 
identificació inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma  i un segell 
respectivament.  
 
L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 
25 de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de 
desembre, de reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb 



 

 

indicació expressa de l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, 
funcions, període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i 
els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin 
documentalment i s'admetran i valoraran amb base a les dades que obrin en els 
expedients personals de les persones aspirants. 
 

d) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 
amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de dos punts, a raó del 
barem següent: 

 
 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................ de 31 a 50 hores 
 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 
 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts.....................de més de 300 hores 

 
L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb 
especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores 
o en crèdits. En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui 
inferior a 15 hores, quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es 
valori, es farà aplicant la puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
 
La puntuació definitiva del concurs serà el resultat de sumar la puntuació de tots els 
mèrits i que serà com a màxim amb un total de quatre punts. 

 
 

7. Qualificació final 
 
La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase de concurs 
més l’obtinguda a la fase d’oposició.  
 
8. Funcionament de la borsa: 
 
8.1. Classificació: 
 
L'ordre de classificació provisional de les persones aspirants serà el resultat de sumar els 
punts de la fase d'oposició més la fase de concurs de mèrits. 
 
8.2. Selecció definitiva pel nomenament i/o contractació. 
 
Tot i que es respectarà l'ordre de puntuació de major a menor de les persones aspirants 
per al seu nomenament, el factor de disponibilitat operarà sempre com a primer criteri 
selectiu quan les persones amb més puntuació no es puguin incorporar amb la 
immediatesa requerida. 
 
Amb la finalitat de poder adequar la persona seleccionada al lloc de treball a 
desenvolupar el Consell Comarcal, si ho considera oportú, podrà escollir per cada lloc de 
treball un màxim de 5 aspirants, d’acord amb el que s’ha indicat en el paràgraf anterior, i 
procedir a la realització d’una prova o entrevista addicional que es valorarà amb un 
màxim de 3 punts. 
 
El Tribunal establirà la puntuació final dels candidats/es en funció dels criteris marcats en 
els punts anteriors sumant les puntuacions obtingudes. S'elevarà a la 



 

 

Presidència/Gerència del Consell Comarcal una sola proposta de nomenament i/o 
contractació que haurà de correspondre al candidat/a que hagi obtingut més puntuació.  
 
Contra aquest resultat pot interposar-se recurs d'alçada davant el President de la 
Corporació en el termini i amb l'efecte previst a la LPACAP. 
 
Els aspirants que un cop efectuada l’entrevista o prova addicional, que es relaciona en el 
paràgraf segon, no hagin estat seleccionats, s’integraran de nou a la llista de la borsa de 
Treball per ordre de puntuació inicial.  
 
Malgrat l'anteriorment exposat, la convocatòria es podrà declarar deserta per l'òrgan 
convocant en el cas que les persones aspirants no hagin assolit la puntuació mínima 
decidida pel tribunal qualificador. 
 
Les persones candidates, que quan siguin cridades no es puguin incorporar perquè 
estiguin prestant serveis en un altra empresa o administració, seran donades de baixa de 
la borsa. En cas que vulguin reincorporar-s'hi, ho faran mitjançant instància degudament 
formalitzada i registrada d'entrades. La reincorporació es farà amb la mateixa puntuació 
que tenien quan van ser donats de baixa. 
  
Les persones candidates, un cop hagin finalitzat el seu nomenament i/o contracte amb el 
Consell Comarcal, perquè puguin seguir formant part de la borsa, serà necessari que el 
director de l'àrea corresponent emeti un informe favorable de les tasques realitzades 
durant el període de prestació del servei. La reincorporació es farà amb la mateixa 
puntuació que tenien quan van ser donats de baixa. 
 
 
8.3. Vigència de la borsa 
 
La vigència màxima de la borsa és de dos anys a comptar des de la seva constitució.  
 
Tanmateix, la borsa podrà ser cancel·lada en qualsevol moment quan ja no serveixin per 
a l'objectiu per al qual es van constituir. 
 
9. Disposicions de caràcter general 
 
Només hi haurà una convocatòria per a cada prova, i s'exclourà del procés selectiu la 
persona aspirant que no hi comparegui, independentment de l'eventual justificació de la 
incompareixença. 
 
El Tribunal adaptarà els mitjans de realització dels exercicis dels/de les aspirants 
discapacitats/des, de manera que gaudeixin d'igualtat d'oportunitats respecte a les altres 
persones aspirants, sempre que així ho hagin indicat en la sol·licitud per prendre part en 
els corresponents processos selectius. 
 
Una vegada iniciat el procés selectiu, les puntuacions obtingudes per les persones 
aspirants que hagin superat cadascuna de les proves, juntament amb la data, l'hora i el 
lloc de celebració de la prova següent, s'exposarà el tauler d'edictes de la Corporació i a 
la seu electrònica del Consell Comarcal. 
 
L'ordre de les persones aspirants en els exercicis d'actuació individual serà el que 
correspongui d'acord amb el cognom, per ordre alfabètic. 
 
S'entén que el compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en els 
diferents processos selectius, així com els específics dels diversos torns i convocatòries, 



 

 

s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i 
mantenir-se fins al nomenament com a funcionari/a interí o l’acord de contractació com a 
personal laboral. Les condicions i requisits s'han d'acreditar d'acord amb el que 
s'estableix en aquestes bases. 
 
No obstant això, si durant els processos selectius els tribunals consideren que existeixen 
raons suficients, podran demanar l'acreditació de totes o algunes de les condicions 
requerides. 
 
10. Publicació de resultats i presentació de documents. 
 
Un cop finalitzada la qualificació de les persones aspirants, el Tribunal farà pública en el 
tauler d'Edictes de la Corporació i a la seu electrònica del Consell Comarcal la relació 
d'aprovats/des per ordre de puntuació final. 
 
Restaran obligades a superar un examen mèdic previ a l'inici de la prestació del servei, 
acreditatiu de la capacitat funcional, expedit mitjançant la revisió mèdica obligatòria. 
 
Les persones aspirants discapacitades que hagin estat proposades han d'aportar un 
certificat de l'equip multi professional que correspongui que acrediti el tipus i grau de 
discapacitat que presenta, així com la capacitat funcional per al desenvolupament de les 
tasques pròpies de la plaça a proveir. 
 
Les persones candidates que tinguin la condició de funcionari/res públic estan 
exempts/es de justificar documentalment les condicions i requisits ja demostrats i que no 
requereixin actualització. Han de presentar una certificació de l'Administració Pública de 
la qual depenen que acrediti la seva condició. 
 
Els/les aspirants que dins el termini fixat, excepte casos de força major no aportin la 
documentació requerida, o es comprovi que no compleixen algun dels requisits exigits en 
aquestes Bases i/o les específiques de la convocatòria, no podran ser anomenats/des i 
s'anul·laran les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin 
incorregut. 
 
En aquest cas, així com en el supòsit de renúncia de l'aspirant, el/la President/a formularà 
proposta a favor de l'aspirant aprovat/da que hagi obtingut la puntuació més alta i tingui 
cabuda en les places convocades a conseqüència de l'esmentada anul·lació. 

  
11.  Relació d’aprovats i proposta de nomenament i de contractacions 

 
Després d’efectuar la qualificació dels exercicis, el tribunal farà pública al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat de les 
proves per ordre de puntuació, i la trametrà a la Gerència del Consell Comarcal, perquè 
nomeni als funcionaris interins i contracti el personal laboral. 

  
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc i en els procediments de 
concurs oposició, a la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la fase 
d’oposició. Si persisteix l’empat, així com en els procediments d'oposició, segons la 
puntuació obtinguda en la quarta prova (pràctica). Si encara persisteix l'empat, es faculta 
l’òrgan de selecció per ordenar una prova d’aptitud relacionada amb les funcions pròpies 
de les places convocades que determinarà l’aspirant amb millor capacitat. 
 
El tribunal, no obstant això, només pot declarar aprovats un nombre d’aspirants no 
superior al de les places objecte de la convocatòria.  

 



 

 

12. Incompatibilitats 
 
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà 
aplicable al/la funcionari/ària la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el 
sector públic, en compliment de la qual la persona aspirant, abans d'incorporar-se al 
servei de la corporació, ha d'efectuar una declaració d'activitats i, si escau, sol·licitar la 
compatibilitat en el formulari que li facilitaran a l’Àrea de Persones i Valors de la 
corporació, o exercir, altrament, l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 
de novembre i l'article 337 del Decret 214/1990. 
 
13. Adjudicació de destinacions 
 
L'assignació de les destinacions s'efectuarà directament segons l'ordre de qualificació 
obtingut a les proves selectives, sempre que compleixin els requisits establerts a la 
relació de llocs de treball. 

 
14. Incidències 

 
El tribunal queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant aquesta 
convocatòria i per prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves 
selectives. 
 
15. Impugnacions 

 
Aquestes bases i la seva convocatòria, els actes administratius que se’n derivin, així com 
l’actuació del tribunal, poden ser impugnats pels interessats en els casos i la forma 
establerts en la LPACAP. 

 
 

16. Disposició addicional  
 

En allò que no està previst a les bases, es procedeix d’acord amb el que preveu el RDL 
5/2015, de 30 d’octubre, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat 
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol i, supletòriament, per la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de funció pública 
aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel RD 896/1991, pel qual 
s’estableixen les regles bàsiques i programes mínims que deu ajustar-se el procediment 
de selecció  dels funcionaris de l’administració local, de 7 de juny, la Llei 30/1984, de 
mesures per a la reforma de la funció pública, de 2 d’agost, i la Llei 23/1988, modificació 
de la Llei de mesures per a la reforma de la funció pública, de 28 de juliol. 
 

 
ANNEX I (ARQUITECTURA TÈCNICA) 
 
1. La comarca del Vallès Oriental. 
2. Redacció de documents administratius. 
3. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

de l'organització comarcal de Catalunya. 
4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 
5. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
6. Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques. 



 

 

7. Codi de conducta i deures del personal empleat públic. 
8. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
9. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la 

Llei de contractes de les administracions públiques. 
10. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 

serveis dels ens locals. 
11. Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obligatori. 
12. Preparació, execució i seguiment d’obres i serveis públics. 
13. Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei del sòl i rehabilitació urbana. 
14. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme. 
15. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme. 
16. Llicències urbanístiques. Concepte i naturalesa. Actes subjectes. Procediment. 

Execució. Transmissió i caducitat. 
17. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística. 
18. El control de les infraccions urbanístiques, competència i procediment. 
19. Reial decret 1492/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de 

valoracions de la Llei del sòl. 
20. Declaració de ruïna d’un immoble. Concepte i classes. Concepte de ruïna tècnica i 

ruïna econòmica. Procediment per a la declaració de ruïna d’un immoble.  
21. Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
22. Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 

l’Edificació. Règim d’aplicació. Disposicions generals. Condicions tècniques i 
administratives. Exigències bàsiques. Contingut del projecte. Documentació per al 
seguiment de l’obra. 

23. Codi tècnic de l’edificació. Document Bàsic DB-SE Seguretat estructural. 
24. Codi tècnic de l’edificació. Document Bàsic DB-SI Seguretat en cas d’incendi. 
25. Codi tècnic de l’edificació. Document Bàsic DB-SUA Seguretat d’utilització i 

accessibilitat. 
26. Codi tècnic de l’edificació. Document Bàsic DB-HE Estalvi energètic . 
27. Codi tècnic de l’edificació. Document Bàsic DB-HR Protecció front al soroll. 
28. Codi tècnic de l’edificació. Document Bàsic DB-HS Salubritat. 
29. Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de formigó 

estructural (EHE-08). 
30. Orde VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de 

condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i  la utilització dels 
espais públics urbanitzats. 

31. Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. Normativa i criteris d’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques.  

32. Llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 
33. Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes 

d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. 
34. Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació 

dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici. 
35. Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

del sòl i la rehabilitació urbana. 
36. Directiva 2010/31/EU d'eficiència energètica en edificis. Edificis de consum d'energia 

gairebé zero. Rehabilitació energètica. Sostenibilitat en l’edificació. Criteris 
ambientals i d’ecoeficiència. 

37. Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis.  



 

 

38. Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la 
certificació de l’eficiència energètica dels edificis. 

39. Certificacions de sostenibilitat voluntàries d'edificis. 
40. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
41. Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
42. Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la 

Construcció i Real Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 

43. Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament  
d'instal·lacions de protecció contra incendis  

44. Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’instal·lacions 
tèrmiques en els edificis. 

45. Reial decret 346/2011, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de 
telecomunicació en l'interior dels edificis. 

46. Obres locals. Avantprojectes i estudis previs. Contingut del projecte. Aprovació, 
modificació i revisió dels projectes. Execució de les obres: replanteig, direcció de les 
obres. Certificacions. Acabament de les obres: recepció, liquidació, documentació i 
garantia.  

47. Amidaments, pressupostos i banc de preus de projectes d'obra. 
48. La direcció de les obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de 

la direcció facultativa. El replantejament. Les certificacions d’obres. El control 
administratiu de les obres públiques. Bases legals. Desenvolupament de les obres. 
Acta d’inici d’obra i replanteig. Recepcions i liquidacions. 

49. Planificació d'obres. Sistemes de planificació i seguiment del compliment. Control de 
qualitat de les obres. Normativa d'aplicació i tipus d'assaig.  

50. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya. 

 
 
2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’E-TAULER i al taulell d’anuncis de la 
Corporació.” 

 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 32 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
10. Aprovar les bases i la convocatòria per a seleccionar uns llocs de treball temporal. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 20 de gener de 2021, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 14 de gener de 2021, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, 

ha emès que costa a l’expedient X2021000296 en relació amb la convocatòria i les 
bases per a seleccionar els llocs de treball temporals següents:  

 



 

 

- Una plaça de tècnic/a orientador/a laboral de la Fitxa 40.1 – Itineraris d’inserció adreçats a 
persones destinatàries de la RMI., del grup de classificació A2 subescala tècnica de 
gestió, escala d'administració general, de la plantilla del personal laboral temporal del 
Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Local.  
 

- Una plaça de tècnic/a preparador/a laboral de la Fitxa 40.2 – Itineraris d’inserció adreçats a 
persones amb discapacitat o trastorns de salut mental, del grup de classificació A2 
subescala tècnica de gestió, escala d'administració general, de la plantilla del personal 
laboral temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Local.  

 
- Una plaça d’administratiu/va  del grup de classificació C1, subescala administrativa, 

escala administració general de la plantilla del personal laboral temporal del Consell 
Comarcal adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat als efectes d’ocupar els llocs 
de treball d'administratiu/va de l’àmbit de gestió de l’àrea. 

 
- Quinze places d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala administrativa 

escala administració general, de la plantilla del personal laboral temporal del Consell 
Comarcal adscrites a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat als efectes d’ocupar els 
llocs de treball d'administratiu/va de l'Àrea bàsica de serveis socials resta de municipis 
del Vallès Oriental del Consell Comarcal del Vallès. 
 

2. El 20 de gener de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET  
 
1. L’article 283.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat 

pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
2. Els articles 55 i 76 del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel 

Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 

3. L’article 102.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
l’article 286.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que fa l’aprovació de les bases per les quals 
s’ha de regir la selecció del personal de les entitats locals. 
 

4. L’article 100.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
segons el qual correspon a l’Administració de l’Estat establir reglamentàriament les 
regles bàsiques i els programes mínims a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció 
i formació dels funcionaris al servei de l’Administració local.  

 
5. El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’aproven les regles bàsiques i els 

programes mínims a què ha d’ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris de 
l’Administració local, de caràcter bàsic a efectes del que disposa l’article 149.1.18 de la 
Constitució. 

 
6. L’article 90 i ss del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel  

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que fa al règim de la convocatòria. 
 
7. L’article 13.1 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. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar els llocs de treball temporals   

següents: 
 
BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A 
LA SELECCIÓ I PROVISIÓ DE PERSONAL TEMPORAL 
  
1. Objecte de la convocatòria 

 
a) És objecte d’aquesta convocatòria la selecció i provisió de les places temporals 

següents:  
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL  
 

- Una plaça de tècnic/a orientador/a laboral de la Fitxa 40.1 – Itineraris d’inserció 
adreçats a persones destinatàries de la RMI., del grup de classificació A2 subescala 
tècnica de gestió, escala d'administració general, de la plantilla del personal laboral 
temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Local.  
 
SOU BRUT: 32.181,32 €  

 
El sistema de selecció i provisió d’aquestes places serà per concurs oposició i torn lliure. 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents: 

 
1) Difondre informació sobre ocupació a les entitats de la comarca 
2) Sol•licitar projectes d’ocupació, estructuració i elaboració tècnica i económica 
3) Participació en el procés de selecció dels tècnics i de participants als programes 
4) Control i coordinació dels projectes d’ocupació de l’entitat  
5) Control de les despeses dels projectes 
6) Justificacions tècniques i econòmiques dels projectes 
7) Cerca d’empreses o autònoms per la formació 
8) Elaboració d’informes per sol•licituds, acceptacions, contractacions, pagaments, 

justificacions, revocacions 
9) Atendre els requeriments de documentació 
10) Atendre auditories 
11) Convocar, assistir, redactar actes de reunions de la xarxa LISMIVO 
 

- Una plaça de tècnic/a preparador/a laboral de la Fitxa 40.2 – Itineraris d’inserció 
adreçats a persones amb discapacitat o trastorns de salut mental, del grup de 
classificació A2 subescala tècnica de gestió, escala d'administració general, de la 
plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de 
Desenvolupament Local.  
 
SOU BRUT 32.181,32 € 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquestes places serà per concurs oposició i torn lliure. 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents: 

 
1) Difondre informació sobre ocupació a les entitats de la comarca 
2) Sol•licitar projectes d’ocupació, estructuració i elaboració tècnica i económica 
3) Participació en el procés de selecció dels tècnics i de participants als programes 



 

 

4) Control i coordinació dels projectes d’ocupació de l’entitat  
5) Control de les despeses dels projectes 
6) Justificacions tècniques i econòmiques dels projectes 
7) Cerca d’empreses o autònoms per la formació 
8) Elaboració d’informes per sol•licituds, acceptacions, contractacions, pagaments, 

justificacions, revocacions 
9) Atendre els requeriments de documentació 
10) Atendre auditories 
11) Convocar, assistir, redactar actes de reunions de la xarxa LISMIVO 
 
 

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
 

- Una plaça d’administratiu/va  del grup de classificació C1, subescala 
administrativa, escala administració general de la plantilla del personal laboral 
temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat als efectes d’ocupar els llocs de treball d'administratiu/va de l’àmbit 
de gestió de l’àrea. 
 
SOU BRUT ANUAL: 25.142,26 € 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquestes places serà per concurs oposició i torn lliure. 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents: 
 
1) Realització de tasques administratives preparatòries o derivades de la gestió 

administrativa superior; comprovació de documentació 
2) Tasques de tràmit i redacció 
3) Suport mecanogràfic 
4) Equip d'oficines, Informàtica bàsica i càlcul; Informació i despatx al públic.  
5) Transferència de documentació a l'Arxiu General.  
6) Suport i suplències en els períodes d’absència del lloc d'atenció al públic i registre. 
7) Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius, així com dels 

contactes amb tercers que aquests requereixen.  
8) Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així 

com elaborar bases de dades i documents de treball facilitadors per a la tasca  
encomanada. 

9) Gestionar totes aquelles incidències que afectin a la gestió del personal del seu 
àmbit. 

 
- Quinze places d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala 

administrativa escala administració general, de la plantilla del personal laboral 
temporal del Consell Comarcal adscrites a l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat als efectes d’ocupar els llocs de treball d'administratiu/va de l'Àrea 
bàsica de serveis socials resta de municipis del Vallès Oriental del Consell 
Comarcal del Vallès. 

 
SOU BRUT ANUAL: 25.142,26 € 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquestes places serà per concurs oposició i torn lliure. 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents: 
 
1) Realització de tasques administratives preparatòries o derivades de la gestió 

administrativa superior; comprovació de documentació 



 

 

2) Tasques de tràmit i redacció 
3) Suport mecanogràfic 
4) Equip d'oficines, Informàtica bàsica i càlcul; Informació i despatx al públic.  
5) Transferència de documentació a l'Arxiu General.  
6) Suport i suplències en els períodes d’absència del lloc d'atenció al públic i registre. 
7) Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius, així com dels 

contactes amb tercers que aquests requereixen.  
8) Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així 

com elaborar bases de dades i documents de treball facilitadors per a la tasca  
encomanada. 

9) Gestionar totes aquelles incidències que afectin a la gestió del personal del seu 
àmbit. 

 
2. Condicions dels aspirants 

 
Per ser admès per fer les proves selectives, els aspirants han de reunir els requisits i les 
condicions següents: 

 
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels 

estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats 
per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el 
cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels 
nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva 
nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin 
menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.  
És preceptiva la nacionalitat espanyola en aquells llocs de treball que impliquin una 
participació en l’exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda 
dels interessos de l’Estat o de les administracions públiques. 

 
b) Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 

 
c) Posseir la titulació suficient, els mèrits i capacitats i estar en condicions de tenir l’acreditació 

corresponent en la data en què s’acabi el termini de presentació de sol·licituds per prendre 
part en les proves selectives: 

 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

 

 Plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1  
El perfil del tècnic orientador ha de ser de ser llicenciats o diplomats universitaris, 
preferentment en psicologia, pedagogia o psicopedagogia. En el cas que es disposi 
d’altres titulacions universitàries, es valorarà la formació i l’experiència en l’àmbit de 
l’orientació i inserció. Amb experiència demostrable en orientació i inserció del col·lectiu 
d’especials dificultats prioritàriament perceptors de la Renda Mínima d’Inserció, gestió de 
projectes i coneixement de l’administració pública. 

 

 Plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2:  
El perfil del preparador laboral del servei ha de ser de llicenciat o diplomat universitari, 
preferentment en psicologia, pedagogia, psicopedagogia o mestre d'educació especial. 
En el cas que es disposi d'altres titulacions universitàries,  es valorarà la formació en 
l'àmbit de l'orientació i inserció professional i és imprescindible l'experiència d'un any 
com a mínim com a preparador o preparadora laboral amb el col·lectiu objecte 
d'intervenció. Amb experiència demostrable en orientació i inserció del col·lectiu 
d’especials dificultats prioritàriament persones amb discapacitat i/o trastorn de salut 
mental, gestió de projectes i coneixement de l’administració pública. 



 

 

 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
 

 Plaça d’administratiiu/va serveis socials: Batxillerat, Cicles formatius de grau 
superior o equivalents. 

 
Les titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’estar homologades a les titulacions 
reconegudes a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa sobre aquesta 
matèria.  
 

a) Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 
 
b) No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 

administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats 
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir 
funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi 
estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat no ha de trobar-se 
inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o 
equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació 
pública. 

 
c) Pels llocs de treball de de Polítiques Socials i d’Igualtat i de les Fitxes 40.1 i 40.2 s’haurà 

d’aportar una declaració responsable mitjançant jurament o promesa, de no haver estat 
condemnats per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual (model 
segons Annex III). 

 
Els aspirants que disposin de NIE hauran d’acreditar no haver estat condemnats per 
sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual en el país d’origen 
mitjançant l’acreditació que correspongui.  
 
Tots els requisits exigits s’han de tenir en el dia que acabi el termini de presentació de 
sol·licituds, i s’han de mantenir en el moment de l’atorgament del contracte o el 
nomenament.  

 
3. Presentació de les sol·licituds 
 
3.1 Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la 

sol·licitud en model oficial que està disponible a la pàgina web d’aquest Consell 
Comarcal   www.vallesoriental.cat, pels següents mitjans: 
 
a) En el registre electrònic del Consell Comarcal o en el registre electrònic de les 

administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 
(en endavant, LPACAP). 

b) De manera presencial, a les oficines de registre del Consell Comarcal, carrer Miquel 
Ricomà núm. 46 de Granollers,  els matins de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 
hores i  les tardes dels dimecres de 16.00 a 18.00 hores. 

c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi. 
d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. 
e) A les oficines d’assistència en matèria de registres. 

 
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats 
diferents del propi del Consell Comarcal del Vallès Oriental o a les oficines de Correus, 



 

 

s’haurà de trametre via correu electrònic (piv@vallesoriental.cat), el mateix dia, còpia de 
la sol·licitud degudament registrada o segellada. 

 
A la sol·licitud s’han d’adjuntar els documents següents: 

 
a) Fotocòpia del document d’identitat. 
b) Currículum vitae. 
c) Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida a les bases. 
d) Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i valorables a la 

fase de concurs (en els termes i continguts del epígraf 6) i dels requisits mínims 
necessaris per tenir dret a participar en les proves. 

e) Resguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa dels drets d’examen. 
 

3.2 El termini per presentar les sol·licituds serà de 15 dies hàbils, a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.  

3.3 Els/les aspirants amb discapacitat que desitgin l’adaptació de temps i mitjans per a la 
realització de les proves, o l’adaptació del lloc de treball, han de fer constar aquestes 
circumstàncies a la sol·licitud i aportar un certificat emès per l’equip de valoració multi 
professional competent que indiqui quines són les adaptacions necessàries. En el 
cas que optin per la quota de reserva de persones discapacitades han d'indicar 
expressament a la sol·licitud el grau de discapacitat. 

3.4 Per ser admès a les proves selectives n'hi ha prou que els/les aspirants manifestin a 
la sol·licitud que compleixen totes les condicions referides a la base general segona, 
les quals s’hauran d’acreditar posteriorment en finalitzar el procés selectiu. 

 
En presentar la sol·licitud, els aspirants han d’abonar en concepte de drets d’examen per 
prendre part en les proves selectives, l’import següent:  
 

A1 i A2: 31,65 euros 
C1: 13,55 euros 
 

Exempció 
 
Queden exempts parcialment del pagament els/les subjectes passius que es trobin en 
situació legal d'atur sense prestació sempre que ho acreditin documentalment, mitjançant 
la presentació d’un certificat emès per l’OTG en el període de, com a màxim, un mes 
previ a la data de presentació de la documentació. L’exempció és el 50% de la quota 
tributària. 
 
El pagament d’aquest import es farà efectiu mitjançant ingrés en efectiu o transferència 
bancària al compte ES88 0182 6035 4002 0160 0971, del BBVA, o bé per gir postal o 
telegràfic. En tots els casos, s’ha de presentar amb la sol·licitud la còpia del resguard 
acreditatiu de l’ingrés, i, en el cas dels girs postals, es farà constar el nom de l’aspirant, 
la data i el número del gir. 
  

4. Llista d’aspirants admesos i exclosos 
 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dicta un 
decret, en el termini d’un mes, i declara aprovada la llista provisional dels aspirants admesos 
i exclosos, que s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es 
concedeix un termini de deu dies hàbils a l’efecte d’efectuar reclamacions, en els termes que 
preveu l’article 68 de la LPACAP. 
 



 

 

Així mateix, a l’esmentat decret s’anuncia el lloc, la data i l’hora d’inici de les proves; l’ordre 
d’actuació dels aspirants i la composició del tribunal qualificador. 
 
La relació d’admesos ha de contenir el nom, els cognoms dels aspirants, ordenats 
alfabèticament segons els cognoms. 
 
La relació d’exclosos, que figura a continuació de l’anterior, s’ordena, en primer lloc, per les 
causes d’exclusió, d’acord amb els requisits i les formalitats exigits en aquestes bases i, dins 
de cada grup, per l’ordre alfabètic del cognom dels aspirants, amb expressió del document 
d’identitat. 
 
5. Tribunal qualificador 
 
El tribunal qualificador de les proves nomenat pel president del Consell Comarcal està 
constituït per: 
 
a) President 
 

- El cap de l’Àrea de Persones i Valors o persona en qui delegui. 
 

b) Vocals (amb veu i vot) 
 

- El cap de l’Àrea de la plaça la qual s’està seleccionant o persona amb la titulació 
corresponent. 

- Un empleat públic amb la titulació adequada en cada cas. 
 

Per corregir la prova de català, si s’escau, el tribunal compta amb l’assistència d’un/a 
representant del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
Per corregir la prova d’informàtica, si així es preveu, el tribunal compta amb l’assistència del 
Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.  
 
El tribunal està integrat, a més, pels membres suplents respectius que, simultàniament amb 
els titulars, són designats per a la constitució del tribunal. Els vocals han de tenir una 
titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places objecte de la convocatòria. 
 
La designació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar a les regles establertes en l’article 60 
del text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel RDL 5/2015, de 30 d’octubre, i 
es fa pública mitjançant anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus 
membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s’han d’adoptar per majoria simple; en 
cas d’empat, decideix el vot de qualitat del president. 

 
El tribunal pot disposar de l’assessorament d’especialistes, per a totes o algunes de les 
proves, els quals s’han de limitar a l’exercici de les seves especialitats tècniques. 
 
El tribunal ha d’adoptar les previsions necessàries perquè els aspirants amb disminució 
gaudeixin de condicions similars, per dur a terme les proves, a les de la resta dels aspirants. 
El tribunal pot demanar prèviament l’informe de l’administració laboral sanitària o dels 
òrgans competents en matèria de disminució pel que fa als aspirants que hagin al·legat 
aquesta condició. 
 



 

 

La no presentació d’un/a aspirant a qualsevol de les proves en el moment de ser cridat 
determina automàticament la pèrdua del dret a participar en la prova i en les successives, i 
queda  exclòs, en conseqüència, del procés selectiu. 
 
L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 
28 i 29 de la LPACAP. 
 
6. Inici i desenvolupament del procediment de selecció 
 
El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del 
Consell Comarcal, s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Per 
identificar-se els aspirants han de concórrer a cada exercici amb el document d’identitat. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 
 
- Proves per la plaça de tècnic/a orientador/a laboral de la Fitxa 40.1 – Itineraris 

d’inserció adreçats a persones destinatàries de la RMI., del grup de classificació A2 
subescala tècnica de gestió, escala d'administració general, de la plantilla del 
personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de 
Desenvolupament Local.  
 

Fase oposició 
 
Prova 1. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en 
relació amb el temari de l’annex I. El temps per fer aquesta prova és d’una hora. Es puntua 
de 0 a 10 punts.  
 
Per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 

 
Prova 2. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix a 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb el temari de l’annex I, si s’escau, mitjançant 
suport informàtic, i segons les funcions del lloc de treball. El temps per fer aquesta prova és 
d’una hora i mitja.   
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup A2 serà equiparable al nivell C. Es valora com a apte o no apte. En el cas que els 
aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta Permanent de Català o 
d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 

 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i es valora els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 
Mèrits a valorar  
 



 

 

Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents: 
 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut 

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó d’un punt per 
any o fracció superior a sis mesos, fins a un màxim de tres punts. 
 

 L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins 
el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una identificació 
inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma i un segell respectivament. 
 

 L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 
de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de 
reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, 
règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta 
administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb 
base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants. 
 

b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 
amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de dos punts, a raó del 
barem següent: 

 
 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................ de 31 a 50 hores 
 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 
 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts....................de més de 300 hores 
 

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el 
supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà 
a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases específiques 
 
 
- Proves per la plaça de tècnic/a preparador/a laboral de la Fitxa 40.2 – Itineraris 

d’inserció adreçats a persones amb discapacitat o trastorns de salut mental, del grup 
de classificació A2 subescala tècnica de gestió, escala d'administració general, de la 
plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de 
Desenvolupament Local.  

 
 
Fase oposició 
 
Prova 1. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en 
relació amb el temari de l’annex I. El temps per fer aquesta prova és d’una hora. Es puntua 
de 0 a 10 punts.  
 
Per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 



 

 

 
Prova 2. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix a 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb el temari de l’annex I, si s’escau, mitjançant 
suport informàtic. El temps per fer aquesta prova és d’una hora i mitja.  
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup A2 serà equiparable al nivell C. Es valora com a apte o no apte. En el cas que els 
aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta Permanent de Català o 
d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 

 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i es valora els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 
Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents: 
 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut 

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó d’un punt per 
any o fracció superior a sis mesos, fins a un màxim de tres punts. 
 

 L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins 
el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una identificació 
inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma i un segell respectivament.  

 

 L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 
de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de 
reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, 
règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta 
administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb 
base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants. 
 

b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 
amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de dos punts, a raó del 
barem següent: 

 
 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................ de 31 a 50 hores 
 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 



 

 

 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts....................de més de 300 hores 
 

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el 
supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà 
a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
 

- Proves per la plaça d’administratiu/va  del grup de classificació C1, subescala 
administrativa, escala administració general de la plantilla del personal laboral 
temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat als efectes d’ocupar els llocs de treball d'administratiu/va de l’àmbit 
de gestió de l’àrea.  

 
Fase oposició 
 
Prova 1. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en 
relació amb el temari de l’annex II. El temps per fer aquesta prova és d’una hora. Es puntua 
de 0 a 10 punts.  
 
Per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 

 
Prova 2. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix a 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb el temari de l’annex II, si s’escau, mitjançant 
suport informàtic. El temps per fer aquesta prova és d’una hora i mitja.  
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup A2 serà equiparable al nivell C. Es valora com a apte o no apte. En el cas que els 
aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta Permanent de Català o 
d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 

 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i es valora els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 
Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents: 
 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut 

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó d’un punt per 
any o fracció superior a sis mesos, fins a un màxim de tres punts. 



 

 

 

 L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins 
el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una identificació 
inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma  i un segell respectivament.  

 

 L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 
de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de 
reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, 
règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta 
administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb 
base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants. 
 

b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 
amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de dos punts, a raó del 
barem següent: 

 
 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................ de 31 a 50 hores 
 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 
 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts....................de més de 300 hores 
 

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el 
supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà 
a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
 
 

- Proves per les quinze places d’administratiu/va del grup de classificació C1, 
subescala administrativa escala administració general, de la plantilla del 
personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrites a l’Àrea de Polítiques 
Socials i d’Igualtat als efectes d’ocupar els llocs de treball d'administratiu/va de 
l'Àrea bàsica de serveis socials resta de municipis del Vallès Oriental del 
Consell Comarcal del Vallès 

 
Fase oposició 
 
Prova 1. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en 
relació amb el temari de l’annex II. El temps per fer aquesta prova és d’una hora. Es puntua 
de 0 a 10 punts.  
 
Per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 

 
Prova 2. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix a 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb el temari de l’annex II, si s’escau, mitjançant 
suport informàtic. El temps per fer aquesta prova és d’una hora i mitja.  
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 



 

 

Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana, que pel 
grup A2 serà equiparable al nivell C. Es valora com a apte o no apte. En el cas que els 
aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta Permanent de Català o 
d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 

 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i es valora els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 
Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents: 
 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut 

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó d’un punt per 
any o fracció superior a sis mesos, fins a un màxim de tres punts. 
 

 L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins 
el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una identificació 
inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma i un segell respectivament.  

 

 L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 
de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de 
reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa de 
l'escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, 
règim de dedicació i experiència adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta 
administració no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran amb 
base a les dades que obrin en els expedients personals de les persones aspirants. 
 

b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 
amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de dos punts, a raó del 
barem següent: 

 
 0,1 punts................. de 15 a 30 hores 
 0,2 punts ................ de 31 a 50 hores 
 0,3 punts................. de 51 a 100 hores 
 0,4 punts................. de 101 a 150 hores 
 0,5 punts................. de 151 a 300 hores 
 1 punts....................de més de 300 hores 
 

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el 
supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà 



 

 

a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
 
7. Qualificació final 
 
La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase de concurs més 
l’obtinguda a la fase d’oposició.  
 
8. Relació d’aprovats i proposta de nomenament i de contractacions 
 
Després d’efectuar la qualificació dels exercicis, el tribunal farà pública al tauler d’anuncis 
del Consell Comarcal la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat de les proves per 
ordre de puntuació, i la trametrà a la Gerència del Consell Comarcal, perquè nomeni als 
funcionaris interins i contracti el personal laboral. 

  
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc i en els procediments de concurs 
oposició, a la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la fase d’oposició. Si 
persisteix l’empat, així com en els procediments d'oposició, segons la puntuació obtinguda 
en la quarta prova (pràctica). Si encara persisteix l'empat, es faculta l’òrgan de selecció per 
ordenar una prova d’aptitud relacionada amb les funcions pròpies de les places convocades 
que determinarà l’aspirant amb millor capacitat. 
 
El tribunal, no obstant això, només pot declarar aprovats un nombre d’aspirants no superior 
al de les places objecte de la convocatòria.  
 
9. Presentació de documents 
 
Els/les aspirants proposats/des han de presentar als Serveis de Recursos Humans de la 
corporació, en el termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de l'exposició de la llista 
de persones aprovades i sense requeriment previ, els documents acreditatius de les 
condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base general segona. 
 
10. Incompatibilitats 
 
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà 
aplicable al/a la funcionari/ària la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el 
sector públic, en compliment de la qual la persona aspirant, abans d'incorporar-se al servei 
de la corporació, ha d'efectuar una declaració d'activitats i, si escau, sol·licitar la 
compatibilitat en el formulari que li facilitaran els Serveis Persones i Valors de la corporació, 
o exercir, altrament, l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre i 
l'article 337 del Decret 214/1990. 
 
11. Adjudicació de destinacions 
 
L'assignació de les destinacions s'efectuarà directament segons l'ordre de qualificació final 
obtinguda al concurs oposició, sempre que compleixin els requisits establerts a la relació de 
llocs de treball.  
 
Un cop es faci saber les destinacions disponibles a cada un dels aspirants, aquest hauran 
de manifestar en un termini no superior a 48 hores quin és la seva opció.  
 
12. Incidències 
 
El tribunal queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant aquesta 
convocatòria i per prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves selectives. 



 

 

 
13. Impugnacions 
 
Aquestes bases i la seva convocatòria, els actes administratius que se’n derivin, així com 
l’actuació del tribunal, poden ser impugnats pels interessats en els casos i la forma 
establerts en la LPACAP. 
 
14. Disposició addicional  
 
En allò que no està previst a les bases, es procedeix d’acord amb el que preveu el RDL 
5/2015, de 30 d’octubre, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol i, supletòriament, per la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de funció pública aprovada pel 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel RD 896/1991, pel qual s’estableixen les regles 
bàsiques i programes mínims que deu ajustar-se el procediment de selecció  dels 
funcionaris de l’administració local, de 7 de juny, la Llei 30/1984, de mesures per a la 
reforma de la funció pública, de 2 d’agost, i la Llei 23/1988, modificació de la Llei de mesures 
per a la reforma de la funció pública, de 28 de juliol. 
 
 
ANNEX I  (Places de tècnic/a de les Fitxes 40.1 i 40.2.)  

 
1) Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

l'organització comarcal de Catalunya. La comarca. Competències. Organització 
comarcal. Òrgans obligatoris. Òrgans complementaris. La divisió territorial comarcal.  

2) L’organització comarcal. Òrgans del consell comarcal. Les sessions del Ple. Concepte i 
classes de sessions. L’ordre del dia. El règim de les sessions de la Comissió de Govern. 

3) Àmbit d’aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. Objecte de la Llei. Principis generals.  

4) Les notificacions. Requisits subjectius i objectius. Temps. Lloc i forma. 
5) Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. El 

document i expedient electrònic. 
6) Gestió per projectes  
7) Gestió de la comunicació de projectes comarcals. La comunicació intra e 

interinstitucional 
8) Prevenció de riscos laborals i seguretat i salut. 
9) El treball en equip. 
10) El procés d’acompanyament i orientació laboral. 
11) La tutorització, el seguiment i la motivació dels participants als projectes. 
12) Els itineraris d’inserció. 
13) Les competències. Selecció i orientació per competències 
14) Recursos ocupacionals de la comarca. 
15) Objectius generals i específics. 
16) Indicadors qualitatius i quantitatius. 
17) Dinàmiques de grup. 
 

 
ANNEX II (Plaça d’administratius/ves de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat)  
 
1) Coneixements de la Comarca del Vallès Oriental. 
2) Redacció de documents administratius. 



 

 

3) Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya. La comarca. Competències. Organització 
comarcal. Òrgans obligatoris. Òrgans complementaris. La divisió territorial comarcal.  

4) L’organització comarcal. Òrgans del consell comarcal. Les sessions del Ple. Concepte i 
classes de sessions. L’ordre del dia. El règim de les sessions de la Comissió de Govern. 

5) Àmbit d’aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. Objecte de la Llei. Principis generals.  

6) Les notificacions. Requisits subjectius i objectius. Temps. Lloc i forma. 
7) L’activitat de les administracions publiques. Registres. 
8) Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. El 

document i expedient electrònic. 
9) Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria, ordre del dia. Actes i 

certificats d’acords. 
10) Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
ANNEX III 
 
Declaració jurada o promesa de no haver estat condemnat per sentència ferma de 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual ni pel delicte de tràfic de persones. 
El senyor/a __________________ amb DNI ___________ amb el lloc de treball adscrit a 
(l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat /a les Fitxes 40.1 i Fitxa 40.2 de l’Àrea de 
Desenvolupament Local del Consell Comarcal) qualificat com a lloc de treball amb contacte 
habitual amb menors. 
Declaro i/o prometo, als efectes establerts per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació 
del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, que: 
No he estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat 
sexual ni pel delicte de tràfic de persones i, en aquest sentit, autoritzo al Consell Comarcal 
del Vallès Oriental a comprovar la veracitat de la meva declaració, mitjançant la consulta 
d'inexistència d'antecedents per delictes sexuals a través de la plataforma Via Oberta de 
l'EACAT. 
Granollers, ........ de ................... de 20.. 
(Signatura). 
 
 
AREA DE PERSONES I VALORS DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL. 
D'acord amb l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer "Gestió de Personal", del 
qual sigui responsable el Consell Comarcal del Vallès Oriental. La finalitat del fitxer és donar 
compliment al requisit d'ocupació previst en la Llei 26/2015, pel que fa als llocs de treball 
amb contacte habitual amb menors. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició mitjançant un escrit adreçat al Consell Comarcal del Vallès Oriental, carrer 
Ricomà, 46, 08401 Granollers. Amb la vostra signatura autoritzeu la unitat responsable del 
fitxer a tractar les vostres dades amb la finalitat indicada. 
 
 

2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’E-TAULER.” 

 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 32 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 



 

 

 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
 
11. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els 
ajuntaments de Bigues i Riells, Caldes de Montbui, la Garriga, Lliçà d'Amunt, Llinars 
del Vallès, Montmeló, la Roca del Vallès, Sant Fost de Campsentelles i Santa Eulàlia 
de Ronçana, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del 
programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del 
Programa Treball i Formació, modificada per  les ordres TSF/115/2019 i TSF/20/2020, i 
a la Resolució TSF/2831/2020, de 30 d’octubre. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Promoció Econòmica i Estudis, de 20 de gener de 2021, que 
és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 13 de gener de 2021, el conseller delegat de l’Àrea de Promoció Econòmica i Estudis, 

senyor Jordi Manils Tavio, ha emès l’informe següent: 

 
“ 
1. El 20 de setembre de 2018, s’aprovà l’Ordre TSF/156/2018, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per  
l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, en endavant i en el 
seu conjunt l’ORDRE.  

 
L'objecte de les bases reguladores aprovades per l’ORDRE és regular les subvencions del 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a la realització de projectes de millora de l'ocupabilitat 
de les persones treballadores amb dificultats d'accés al treball en el marc del Programa Treball i 
Formació. 
 
S'entén per projecte el conjunt d'accions d'experiència laboral i accions de formació que 
s'aproven en el marc d'una convocatòria, incloses totes les línies de subvenció en cas que n'hi 
hagi més d'una. 
 
Aquesta actuació contribueix a assolir el següent resultat definit pel Programa Operatiu del Fons 
Social Europeu de Catalunya 2014-2020 (2014ES05SFOP007): millorar l'ocupabilitat de les 
persones aturades o inactives, especialment d'aquelles amb més dificultats d'accés al mercat 
laboral, per mitjà de l'adquisició d'experiència professional, incloses les iniciatives locals 
d'ocupació i millorar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social, a 
través de l'activació i d'itineraris d'inserció integrats i personalitzats. 
 

2. El 30 d’octubre de 2020, s’aprovà la Resolució TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, per la qual 
s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA i 
l'acció COOR del Programa Treball i Formació, en endavant la RESOLUCIÓ. 

 
3. L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa que aquesta té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 

2020 de la línia DONA i l'acció COOR, per la presentació de sol·licituds per a la concessió de les 
subvencions previstes en l’ORDRE.  

 
Les actuacions subvencionables d'acord amb la base 2 de l'annex 1 de l’ORDRE, són les 
següents: 

 
1. Per a les accions d'experiència laboral i de formació: 

 
DONA 12: contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació. 
 
D'acord amb la base 5.2 de l'annex 1 de l'ORDRE, la durada de les accions de formació 
és: 



 

 

 
a) Acció de formació de certificat de professionalitat: mínima de 80 hores i màxima de 200 
hores. 
 
b) Acció de formació transversal: mínima de 60 hores i màxima de 80 hores. 
 
Les accions de formació transversal a realitzar en aquesta convocatòria són les que 
consten a l'annex 3 de la RESOLUCIÓ.  

 
2. Per a les accions de coordinació i suport seran subvencionables les hores destinades a 

aquesta acció d'acord amb la distribució proporcional establerta a l'article 15 de la 
RESOLUCIÓ.  

 
4. D’acord amb el que estableix l’article 3 de la RESOLUCIÓ, podran ser entitats beneficiàries de 

les subvencions previstes en aquesta Resolució, d'acord amb la base 3 de l'annex 1 de 
l’ORDRE, les següents: 

 
Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les 
entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i 
de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles. 

 
5. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la RESOLUCIÓ, podran ser persones destinatàries de 

les subvencions les recollides a la base 6 de l’ORDRE.  
 

Per aquesta convocatòria els requisits específics de les persones destinatàries són: 
Línia DONA: dones en situació d'atur. 
 
Podran participar les dones que es trobin en una de les situacions següents: 
 
a) Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades 

(DONO), víctimes de violència de gènere. 
 

b) Les dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació 
per desocupació o subsidi ni d'ajuts, preferentment més grans de 52 anys. S'entén per 
dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), 
com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la 
corresponent oferta d'ocupació. Es prioritzaran les persones que no tinguin la cotització 
suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de 
jubilació. 

 
Tindran caràcter preferent, les dones que es trobin en una de les situacions anteriors i que, a 
més, tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 

 
La manca de cotització per al reconeixement de la pensió de jubilació a l'edat ordinària de 
jubilació i el grau de discapacitat en els supòsits previstos en aquest article, hauran de ser 
acreditats per la persona interessada davant l'entitat sol·licitant de la subvenció, mitjançant un 
certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) o mitjançant el 
corresponent reconeixement emès per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials 
(ICASS). 
 
Les persones destinatàries de les línies recollides a l'article 2 de la RESOLUCIÓ, hauran de 
complir els requisits específics en el moment de l'oferta de treball, i el requisit d'estar en 
situació de demandants d'ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la 
data d'inici de la contractació laboral. 

 
6. L’annex 2 de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial dels contractes de treball. El 

nombre de contractes preassignats al Consell Comarcal del Vallès Oriental són 9 de 12 de 
mesos de durada.  

 



 

 

7. El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria és 
el que s’estableix a l’article 11 de la RESOLUCIO. 

 
8. La base 5 de l’ORDRE determina el desenvolupament de les accions subvencionables en els 

termes següents:  
 
- Accions d'experiència laboral 

 
Aquestes accions faciliten la pràctica laboral de les persones destinatàries mitjançant la seva 
contractació laboral per part de l'entitat beneficiària, o ens instrumental en cas d'encàrrec de 
gestió, i sempre porten aparellada un compromís de realització d'accions de formació. En cas 
que l'acció d'experiència laboral es desenvolupi mitjançant un ens instrumental, s'haurà de fer 
constar a la sol·licitud de subvenció, i serà als efectes d'aquesta Ordre com si fos executada 
per l'entitat beneficiària. 
 
A la resolució de convocatòria es determinarà la durada dels contractes de treball, que podrà 
ser des d'un mínim de 6 mesos a un màxim de 12, els percentatges a obtenir de cada durada, 
així com la jornada del contracte de treball, a temps complert o temps parcial. 
 
Les activitats a realitzar per les persones destinatàries han de ser competència del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, no poden substituir llocs de treball estructurals, per tant, han de 
ser activitats addicionals a l'activitat habitual del personal de l'administració local, i han d'estar 
directament relacionades amb l'interès general i social al qual serveix l'entitat beneficiaria. Les 
activitats a realitzar per les persones destinatàries, també podran ser atribuïdes a l'entitat 
beneficiària per delegació de competències, d'acord amb l'establert als articles 9 i següents 
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic 
 
L'execució d'aquestes accions d'experiència laboral no pot ser objecte de subcontractació. 
 
- Accions formatives:  

 
Les accions de formació consisteixen en la realització d'una activitat formativa 
professionalitzadora per part de les persones destinatàries del Programa que ja estan 
contractades per l'entitat beneficiària. 
 
Serà d'aplicació allò disposat en la lletra a), punt 2, de l'article 14 de la Llei 30/2015, de 9 de 
setembre, que regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral. 
 
En cap cas podrà ser superior a 5 hores diàries. L'entitat beneficiària haurà de facilitar 
l'assistència a l'acció de formació, per la qual cosa, entre d'altres, haurà de vetllar per a que la 
formació no coincideixi amb les vacances i/o permisos de les persones participants. 
 
Aquestes accions seran subvencionables llevat que les entitats beneficiàries derivin persones 
participants a accions de formació subvencionades per altres programes del Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya que reuneixin els requisits especificats en aquesta base. Aquesta 
derivació s'haurà d'articular mitjançant un conveni de col·laboració entre l'entitat beneficiària i 
l'entitat que realitza la formació o, en el supòsit que sigui la pròpia entitat beneficiària qui 
imparteixi l'acció de formació subvencionada per altres programes del Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya, s'articularà mitjançant una resolució o acord de govern en cas 
d'administracions locals o mitjançant altre document jurídic en cas que no ho siguin. En 
aquest document hauran de quedar recollits els compromisos d'ambdues entitats, les 
característiques de la formació i la constància expressa que no hi ha cap intercanvi econòmic. 
 
En cas que l'entitat beneficiària hagi de subcontractar aquestes accions, l'elecció del centre 
de formació es realitzarà de tal manera que es garanteixi la lliure concurrència entre els 
centres inscrits o acreditats per a l'especialitat a impartir en el Registre de centres i entitats de 
formació professional per a l'ocupació, i es compleixin els requeriments establerts en el 
supòsit de la base 19 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, així com en allò que sigui d'aplicació la 
Llei 30/2015, de 9 de setembre. 
 



 

 

En cas que l'acció de formació la desenvolupi un ens instrumental de l'entitat beneficiària, 
s'haurà de fer constar a la sol·licitud de subvenció, i serà als efectes d'aquesta Ordre com si 
fos executada per l'entitat beneficiària. 

 
Cada persona participant, incloses les persones substitutes, hauran de participar en una acció 
de formació preferentment adreçada a l'obtenció de certificats de professionalitat o bé 
participar en una acció de formació transversal: 
 
a. Acció de formació de certificat de professionalitat 
 
Les accions de formació adreçades a l'obtenció de certificats de professionalitat hauran de 
complir tots els requisits establerts en el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es 
regulen els certificats de professionalitat, modificat pel Reial decret 1675/2010, de 10 de 
desembre, i el Reial decret 189/2013, de 15 de març, així com els reials decrets que regulen 
cada certificat de professionalitat. 
 
L'entitat formadora, sigui l'entitat beneficiària o sigui una entitat subcontractada, ha de 
disposar de la resolució per la qual consta acreditada pel Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya i inclosa en el Registre de centres i entitats de formació professional per a 
l'ocupació, en l'especialitat a impartir, com a mínim, un mes abans de l'inici de l'acció de 
formació. 
 
b. Accions de formació transversal 
 
Les accions de formació transversal, d'acord amb l'article 10.1 de la Llei 30/2015, de 9 de 
setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit 
laboral, tenen per objecte cobrir les necessitats no cobertes per la formació conduent als 
certificats de professionalitat, i dotar, a les persones destinatàries, de coneixements, actituds i 
habilitats, aplicables a moltes activitats laborals. 
 
Les entitats beneficiàries podran sol·licitar accions de formació transversals quan el mapa 
formatiu del territori no disposi d'entitats acreditades per impartir una especialitat adient al 
projecte, o quan les persones a qui tenen previst adreçar el projecte tenen dificultats per 
accedir a les accions de formació conduents a l'obtenció d'un certificat de professionalitat. 
 
Tindran la consideració d'entitats de formació inscrites en el Registre de centres i entitats de 
formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya aquelles entitats formadores de les 
accions transversals que pressentin una declaració responsable d'acord amb el model 
normalitzat. 
 
La presentació d'aquesta declaració responsables habilitarà l'entitat de formació per a l'inici 
de l'activitat des del moment de la seva presentació i el Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya inscriurà d'ofici l'entitat de formació en el registre sobre la base de l'esmentada 
declaració responsable, sense perjudici de supervisió posterior del compliment del requisit.  
 
Per mantenir la inscripció, qualsevol canvi de titularitat o de forma jurídica de l'entitat s'haurà 
de comunicar a l'òrgan concedent. 
 

9. L’Article 2 de la RESOLUCIÓ estableix que les actuacions subvencionables d'acord amb la base 
2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, són les següents: 

 
- Per a les accions d'experiència laboral i de formació: DONA 12: contractacions de 12 
mesos a jornada completa i acció de formació. 
 
D'acord amb la base 5.2 de l'annex 1 de l'Ordre, la durada de les accions de formació és: 

 
a) Acció de formació de certificat de professionalitat: mínima de 80 hores i màxima de 200 

hores. 
 

b) Acció de formació transversal: mínima de 60 hores i màxima de 80 hores. 
 



 

 

Les accions de formació transversal a realitzar en aquesta convocatòria són les que consten a 
l'annex 3 d'aquesta Resolució. 

 
10. D'acord amb el que preveu la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, 

la quantia de la subvenció s'establirà mitjançant un mòdul econòmic. A aquest efecte a l’article 7 
de la RESOLUCIÓ, s'estableixen els mòduls econòmics següents: 

 
a. El mòdul econòmic mensual i diari per a l'acció d'experiència laboral és, amb caràcter de 

retribució mínima, el següent: 
 

Mòdul mensual: 1.563,33 euros. 
Mòdul diari: 51,40 euros. 

 
En conseqüència, el mòdul unitari de les contractacions previstes en aquesta Resolució és 
de 18.759,96 euros per a un contracte de 12 mesos. 
 
Per determinar aquest mòdul s'ha utilitzat com a referència, la pròrroga per a l'any 2020 de 
l'Acord signat el 2016 relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com 
a demandants d'ocupació no ocupades en el marc del Programa Treball i Formació 
promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, signat en data 15 de maig de 2020, 
que inclou un salari brut mensual de 1.000,00 euros, més el prorrateig de les pagues 
extraordinàries, per la jornada completa i la durada del contracte, i les despeses de la 
cotització empresarial, en les condicions i finançament establertes a la normativa que 
regula el Programa de Treball i Formació. 

 
b.  El mòdul econòmic per a l'acció de formació és un preu hora/persona participant multiplicat 

pel nombre d'hores de l'acció de formació. 
 

Els imports del preu hora/persona participant de les accions de formació s'estableixen a 
l'annex 3 de la RESOLUCIÓ. 
 
Per determinar aquest import s'ha utilitzat l'estudi econòmic de costos de les especialitats del 
sistema de formació professional per l'ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
que identifica activitats i recursos, que es poden mesurar i associar a un preu de mercat basat 
en un barem de costos unitaris, i permet determinar el cost hora/persona participant per les 
especialitats formatives. 
 
 

11. Per a l’execució del programa i en el marc de l’ORDRE, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
en endavant el CONSELL COMARCAL, ha previst els projectes d’assistència tècnica supralocals 
següents:  

 
a) Fem lluir el Vallès Oriental! 
b) Servei temporal de suport a les llars 
c) Campanyes d’inventari de bens públics i conscienciació ciutadana 
d) Administració electrònica i gestió de la informació 

 
El detall dels projectes és el següent:  
 

 
1. Fem lluir el Vallès Oriental! 

Amb aquesta actuació ens proposem promoure l’accessibilitat i conservació dels espais públics. 
 

Objectiu Condicionar i adequar espais públics per tal que llueixin bonics i segurs 
per a la ciutadania. 
 

Actuacions Neteja d’espais públics municipals. 
Neteja i condicionament d’equipaments. 
 

Perfil del lloc de treball Peona de neteja 



 

 

 
Tasques 

Neteja de la via pública 
Neteja del mobiliari de parcs, places i carrers 
Neteja de terres i mobiliari dels equipaments municipals 
Neteja de vidres 
 

Espais d’actuació Via pública 
Equipaments i edificis municipals 
Parcs i espais públics 
 

 
2. Servei temporal de suport a les llars 

 
Aquesta actuació pretén oferir a les llars on resideixen persones amb especials necessitats (per 
risc social o per dependència) un servei de millora de l’habitabilitat i de la qualitat de vida. Es 
tracta d’un servei per aquelles persones que no requereixen una actuació continuada, sinó una 
millora per tal de posar-se al dia en el manteniment de la llar. 

 

Objectiu Oferir a les llars en les que es detecten necessitats especials d’atenció, 
sigui per dependència o per situació de risc social, actuacions puntuals 
d’atenció a la llar, d’acompanyament i neteja. 
 

Actuacions Neteja i manteniment general de l’habitatge. 
Acompanyament a gestions i visites mèdiques a persones grans i 

persones amb dependència. 

Perfil del lloc de treball 
 

Personal de neteja i atenció a domicili 
 

Tasques Neteja de domicilis. 
Detecció d’altres necessitats i informació als serveis socials. 
Acompanyament a gestions i visites mèdiques. 

 
Espais d’actuació Domicilis particulars 

 
 
3. Campanyes d’inventari de bens públics i conscienciació ciutadana 

 
Amb aquest projecte, el Consell Comarcal es proposa promoure la convivència, així com el 
reforçament de les xarxes tant associatives com productives, a través de l’actualització de les 
dades i la difusió d’actituds cíviques. 

 

Objectiu Recollir informació municipal i de la comarca. 
Suport a l’atenció de l’usuari als equipaments municipals. 
 

Actuacions Recollida d’informació del territori: cens de polígons, avaluació de 
necessitats de la població, etc. 
Control dels accessos a edificis públics. 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Agents cíviques. 
Ajudants de consergeria. 
 

Tasques Controlar els accessos a edificis públics. 
Informar al públic sobre serveis i usos dels equipaments municipals. 
Catalogar i controlar l’estat dels bens públics municipals. 
Incorporar les dades recollides als aplicatius informàtics pertinents. 
Altres tasques complementàries d’atenció a la ciutadania. 
 

Espais d’actuació Espai públic: places, parcs i carrers.  
Instal·lacions i equipaments municipals 
Escoles 
Museus 
OACs  



 

 

 
 
4. Administració electrònica i gestió de la informació 

 
El Consell Comarcal aposta per la modernització administrativa per la qual cosa oferim als 
municipis de la comarca la possibilitat de convertir en una realitat “l’administració sense 
papers”. 

 

Objectiu Afavorir la modernització administrativa, oferint als municipis de la 
comarca el suport en aquest procés a través de les treballadores del 
Programa. 
 

Actuacions Actualització de bases de dades: comerços, teixit associatiu, dades de 
les diferents àrees dels ajuntaments de la comarca.. 
Digitalització dels arxius municipals. 
Campanyes de suport a la ciutadania per a la gestió digital amb les 
administracions públiques. 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Auxiliars administratius, amb i sense atenció al públic. 

Tasques Escaneig de documentació. 
Inventariat de l’arxiu. 
Catalogació de documents. 
Registre d’informació a bases de dades. 
Tasques administratives genèriques. 
Suport a la ciutadania per a l’administració digital. 
 

Espais d’actuació Equipaments i arxius d’entitats públiques 
Biblioteques 
 

 
Queda exclosa qualsevol tasca que el CONSELL COMARCAL consideri que no és pròpia del 
treballador/a.  
 

12. El 23 de novembre de 2020, el CONSELL COMARCAL ha presentat la sol·licitud de subvenció 
del programa Treball i Formació corresponent a la RESOLUCIÓ. 

 
13. Els ajuntaments de Bigues i Riells, Caldes de Montbui, la Garriga, Lliçà d'Amunt, Llinars del 

Vallès, Montmeló, la Roca del Vallès, Sant Fost de Campsentelles i Santa Eulàlia de Ronçana, 
han comunicat al CONSELL COMARCAL, la sol·licitud d’assistència tècnica corresponent al/s 
projecte/s que s’indica a continuació amb el nombre d’assistències  i el cost econòmic següent:  

 
 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Línia Durada 
Nombre 
d’assistències 

Bigues i Riells 
Campanyes d’inventari de bens 
públics i conscienciació ciutadana 

DONA 12 1 

Caldes de Montbui 
Administració electrònica i gestió de 
la informació 

DONA 12 1 

La Garriga 
Campanyes d’inventari de bens 
públics i conscienciació ciutadana 

DONA 12 1 

La Roca del Vallès 
Administració electrònica i gestió de 
la informació 

DONA 12 1 

Lliçà d'Amunt Servei temporal de suport a les llars DONA 12 1 

Llinars del Vallès Fem lluir el Vallès Oriental! DONA 12 1 



 

 

Montmeló Fem lluir el Vallès Oriental! DONA 12 1 

Sant Fost de Campsentelles Fem lluir el Vallès Oriental! DONA 12 1 

Santa Eulàlia de Ronçana 
Campanyes d’inventari de bens 
públics i conscienciació ciutadana 

DONA 12 1 

Total general 
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En aquest context, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest 
conveni per a regular la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre el CONSELL 
COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica sol·licitada en el marc de 
la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’ORDRE I la RESOLUCIÓ que 
subjecten en les següents 
 

 
14. Les obligacions del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL 

COMARCAL, seran les següents: 
 

1. Pel que fa a les accions d’experiència laboral:  
 

a) Dirigir els treballs i prestar l’assistència tècnica a l’AJUNTAMENT pel termini i en la forma que 
permeti complir l'objectiu i la finalitat, executar el projecte, realitzar l'activitat i adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció mitjançant la contractació 
laboral del nombre de treballadors que resulti de la resolució d’atorgament per a l’execució 
del/s projecte/s, sens perjudici que pugui declarar-se desert el procediment de selecció.  

Ajuntament 
/ Entitat 

Nom del projecte Línia Durada 

 Nombre 
d'assistèn
cies 
sol·licitad
es 

 Previsió del 
10% de 
cofinançame
nt  

 Previsió cost 
treballadors i 
formació  

 Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

 Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

 Previsió del 
cost de 
l’assegurança 
d’acord amb 
el conveni 
col·lectiu 
d’aplicació 

 Previsió 
import 
indemnització 
per 
finalització de 
contracte 

 Previsió del 
cost total  

Bigues i 
Riells 

Campanyes d’inventari 
de bens públics i 
conscienciació ciutadana 

DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

Caldes de 
Montbui 

Administració electrònica 
i gestió de la informació 

DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

La Garriga 
Campanyes d’inventari 
de bens públics i 
conscienciació ciutadana 

DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

La Roca del 
Vallès 

Administració electrònica 
i gestió de la informació 

DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

Lliçà 
d'Amunt 

Servei temporal de 
suport a les llars 

DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

Llinars del 
Vallès 

Fem lluir el Vallès 
Oriental! 

DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

Montmeló 
Fem lluir el Vallès 
Oriental! 

DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

Sant Fost de 
Campsentell
es 

Fem lluir el Vallès 
Oriental! 

DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

Santa Eulàlia 
de Ronçana 

Campanyes d’inventari 
de bens públics i 
conscienciació ciutadana 

DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

Total general 
   

9 17.421,12 €  174.211,20 €  450,00 €  310,50 €  2.160,00 €  4.197,51 €  
198.750,33 
€  



 

 

 
L’aprovació de les contractacions, si és el cas, segueix l’ordre que estableix la Base 14 de 
l’ORDRE.  
 
La retribució que correspon a les persones contractades serà la prevista a la pròrroga de 15 
de maig de 2020, de l’acord signat el 2016 relatiu a la contractació de persones en situació 
d’atur participants en el Programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya. 

 
Els treballadors contractats hauran de gaudir de les vacances que els corresponguin abans 
de la finalització del seu contracte, excepte, si és el cas, en els casos de rescissions de 
contracte. 

 
b) Seleccionar, d’acord amb les condicions i el procediment establerts a l’ORDRE i la 

RESOLUCIÓ, les persones destinatàries del Programa mitjançant un tribunal en el qual 
també hi participa un representant de l’AJUNTAMENT, sempre i quan les oficines de treball 
derivin més d’un candidat.  

 
c) Seleccionar i contractar, si és el cas, les substitucions per baixes voluntàries o per rescissió 

del contracte del treballador/a, d’acord amb l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  
 

2. Pel que fa a les accions formatives:  
 

a) El CONSELL COMARCAL imparteix les accions formatives o en subcontracta la impartició en 
els termes que preveu l’ORDRE 

 
Aquesta formació s'ha d'impartir de manera presencial, durant el contracte de treball i dins 
de l'horari laboral, en els termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ, sens perjudici de 
les eventuals modificacions de l’ORDRE, de la RESOLUCIÓ i/o dels criteris o instruccions 
que a aquest efecte faci el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
 
D'acord amb la RESOLUCIÓ i els projectes sol·licitats, les persones destinatàries han de 
realitzar 80 hores de formació transversal. L'annex 3 de la RESOLUCIÓ determina les 
accions de formació que poden realitzar. 
 
Les persones participants tenen l'obligació d'assistir a l'acció de formació atès es realitza 
dins la jornada laboral. 

 
b) Subscriure una pòlissa d’assegurança d’accident, amb caràcter previ a l’inici de l’acció 

formativa, que s’ajusti tant al període de duració teoricopràctic de l’acció formativa com al 
seu horari diari, que cobreixi les despeses d’accident in itinere, els riscos derivats de les 
visites de l’alumnat a empreses o altres establiments que s’organitzin per donar suport al 
desenvolupament de les accions formatives. L’assegurança ha de cobrir el període formatiu, 
la durada de les pràctiques en empreses i el mòdul de formació pràctica vinculat als 
certificats de professionalitat, si escau. 

 
El CONSELL COMARCAL pot optar per subscriure una pòlissa d’assegurança col·lectiva 
que doni cobertura a tot l’alumnat del projecte aprovat. 
 
En el supòsit que l'acció de formació sigui subcontractada a una entitat formadora, es 
considerarà que l'entitat beneficiària disposa de l'assegurança si l'entitat subcontractada 
subscriu aquesta pòlissa. 

 
3. Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o 

material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió 
contingudes a la base 31 de l'annex 1 de l’ORDRE.  

 
4. Conservar els justificants originals (paper i electrònics), i l'altra documentació relacionada amb 

la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys, a comptar des de la data de 
finalització del termini de justificació de l'objecte de la subvenció o bé des de la data de 
presentació de justificant corresponents, si és anterior. 



 

 

 
En el cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, haurà de conservar tots els 
documents justificatius de les despeses cofinançades per l'FSE durant un termini de tres anys 
a partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels 
comptes en els quals s'hagin inclòs les despeses. 
 
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la data 
d'inici d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o en versió 
electrònica de documents originals. 

 
5. Practicar les liquidacions que resultin del règim econòmic que preveu aquest conveni i 

notificar-les a l’AJUNTAMENT.  
 
6. Justificar davant l'òrgan concedent, el compliment dels requisits i les condicions que 

determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les 
despeses o l'activitat que ha de cobrir l'import finançat, o subvenció, o bé, si la subvenció 
consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, el cost total corresponent, 
sense perjudici d'altres mitjans de comprovació que s'hagin establert en l’ORDRE.  

 
7. Presentar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya tota la documentació corresponent a 

l'execució i la justificació de les actuacions de l'actuació segons la relació establerta a la base 
20 de l'annex 1 de l’ORDRE i la base 21 de l'annex 1 de l’ORDRE i la RESOLUCIÓ i en el 
termini que s’hi preveu.  

 
8. Tramitar davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya qualsevol canvi que, d’acord amb 

la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la 
finalitat i sens perjudici de la resolució que se’n faci pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, en els termes i condicions que preveu l’ORDRE. 

 
9. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els 

termes que s’indiquin en la corresponent resolució, sens perjudici de l’obligació de 
l’AJUNTAMENT de deixar indemne i rescabalar aquesta quantitat al CONSELL COMARCAL 
d’acord amb el pacte sisè d’aquest conveni.  

 
10. Adoptar les mesures de coordinació amb l’AJUNTAMENT en matèria de prevenció dels riscos 

laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 9.2 d’aquest 
conveni.  

 
11. Fer les accions de formació i informació que s’escaiguin als treballadors en relació amb els 

riscos laborals, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva. 
 
12. Dur a terme la vigilància de la salut en relació amb els treballadors contractats participants.  
 
13. Tramitar, previ acord de la Comissió de seguiment, la renúncia a la subvenció per causes 

justificades i d’acord amb allò que preveu la Base 26 de l’ORDRE.  
 
14. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord 

amb les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i en els termes que preveu 
l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
15. Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment.  
 
16. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  

 
15. Les obligacions dels ens locals seran les següents:  

 
1. Pel que fa a les accions d’experiència laboral:  



 

 

 
a) Acceptar l’assistència tècnica del CONSELL COMARCAL corresponent al/s projecte/s 

permetent el compliment de la seva execució, objectiu, realització de l’activitat o adopció 
del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.  

 
b) Col·laborar amb el personal del CONSELL COMARCAL per a la correcta execució del 

projecte i de forma específica amb els/les tècnics/tècniques de gestió del/s projecte/s. 
 

c) Notificar al CONSELL COMARCAL a través de la plataforma EACAT, la proposta de 
planificació de tasques per a l’execució del/s projecte/s d’assistència tècnica per períodes 
de dues setmanes amb una antelació de set dies naturals de l’inici de cada període.   

 
d) Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni i abonar al 

CONSELL COMARCAL els imports que en resultin.  
 

e) Participar en la selecció de les persones destinatàries del Programa per mitjà d’un 
representant en el tribunal de selecció.  
 

f) Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar 
el correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el compliment de la normativa 
de riscos laborals d’aplicació, d’acord amb la memòria del projecte presentada.  

 
2. Pel que fa a les accions formatives, assumir la part de finançament que preveu el règim 

econòmic d’aquest conveni i abonar al CONSELL COMARCAL els imports que en resultin.  
 

3. Consignar a l’estat de despeses dels pressupostos de l’AJUNTAMENT l’import total a abonar 
al CONSELL COMARCAL que resulti d’aquest conveni.  
 

4. Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL en matèria de prevenció 
dels riscos laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 
9.2 d’aquest conveni.  
 

5. En cas que les persones destinatàries finals del programa subvencionat puguin tenir contacte 
amb menors en l'exercici de les activitats relacionades amb el programa, notificar aquest fet al 
CONSELL COMARCAL amb anterioritat a l’inici de qualsevol activitat per tal de complir amb 
l'obligació de disposar de l'acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de 
delinqüents sexuals, que aquestes persones no han estat condemnades en sentència ferma 
per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 
 

6. Informar de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes 
o operacions finançades total o parcialment a càrrec de fons provinents de la Unió Europea 
en el marc de l’ORDRE posant-ho en coneixement del Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, per mitjans electrònics 
mitjançant el canal habilitat a l'efecte per dit Servei a l'adreça web 
http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx, i en els terminis 
establerts a la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril del citat Servei que s'adjunta com a annex a 
l’ORDRE. 
 

7. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació 
amb la realització del/s projecte/s.  
 

8. Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades, especialment, 
comunicar al CONSELL COMARCAL les absències del/s treballador/s participant/s en el 
mateix dia en què es produeixen així com qualsevol altre incidència relacionada amb el/s 
treballador/s participant/s.  
 

9. Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o 
documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les accions o que sigui 
necessària per a la justificació de la subvenció.  
 



 

 

10. Conservar els justificants originals (paper i electrònics), i l'altra documentació relacionada amb 
la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys, a comptar des de la data de 
finalització del termini de justificació de l'objecte de la subvenció o bé des de la data de 
presentació de justificant corresponents, si és anterior. 

 
En el cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, haurà de conservar tots els 
documents justificatius de les despeses cofinançades per l'FSE durant un termini de tres anys 
a partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels 
comptes en els quals s'hagin inclòs les despeses. 
 
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la data 
d'inici d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o en versió 
electrònica de documents originals. 

 
11. Sotmetre's a les actuacions de comprovació del CONSELL COMARCAL i aquelles que 

corresponguin al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i a les de control de l'activitat 
econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de 
Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com 
comunitaris, aportant tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions 
anteriors. 
 

12. Comunicar al CONSELL COMARCAL altres subvencions sol·licitades o concedides per a la 
mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic 
o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra 
alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se'n puguin avaluar la seva 
compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, 
abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. 
 

13. Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que correspongui a 
l’AJUNTAMENT, en virtut de les obligacions assumides en aquest conveni, que permeti 
verificar, d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció, i 
d'altra, l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les 
despeses derivades de la realització d'aquestes activitats. 
 

14. Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació i les dades que aquest requereixi a efectes 
de l’avaluació d’implementació, impacte i econòmica de les actuacions dutes a terme 
mitjançant la subvenció.  
 

15. Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la normativa 
de protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.  
 

16. Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament 
auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable, així com aquells 
estats comptables i registres específics que siguin exigits per l’ORDRE, amb la finalitat de 
garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control. 
 

17. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord 
amb les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i en els termes que preveu 
l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
18. Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o 

material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió 
contingudes a la base 31 de l'annex 1 de l’ORDRE.  
 

19. Entregar al CONSELL COMARCAL la documentació necessària que s’escaigui per a què 
aquest pugui tramitar la justificació del compliment dels requisits i les condicions que 



 

 

determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció davant l’òrgan concedent, en la 
forma que preveu l’ORDRE, en el termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL. 
 

20. Informar al CONSELL COMARCAL dels indicadors d’execució i de resultats, tant comuns com 
específics, corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l’objectiu de complir amb 
els requisits de certificació i/o justificació al Fons Social Europeu, en la forma i terminis que 
estableixi l’ORDRE i l’òrgan competent i en el termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL. 
 

21. Col·laborar i facilitar tota la documentació que els sigui requerida durant l'exercici de les 
funcions de control i verificació de l'Autoritat d'Auditoria de Programa operatiu, de l'Autoritat 
de Gestió i de Certificació –la Unitat Administradora del FSE- de la Comissió Europea i 
d'altres òrgans que, d'acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de 
control i financer dels ajuts finançats pel FSE. 
 

22. Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
 

23. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 
 
16. Els ens locals han d’abonar al CONSELL COMARCAL un 10% en concepte de cofinançament 

calculat sobre l’import de la previsió del cost de treballadors i formació.  
 

Aquest percentatge de cofinançament es destina a cobrir els conceptes següents:  
 
a) Cost de tramitació de la subvenció i les eventuals modificacions de l’assistència tècnica 

sol·licitades per l’AJUNTAMENT. 
 

b) Despeses salarials i de cotització suportades pel CONSELL COMARCAL corresponent al 
personal tècnic i/o de suport propi necessari i altres despeses indirectes. 

 
c) Despeses de publicitat. 

 
d) Despeses de procediments legals i judicials. 

 
17. No més enllà del 15 febrer de 2021, els ens locals han d’abonar al CONSELL COMARCAL per 

transferència bancària l’import corresponent al 20% de la previsió del total del cost de 
l’assistència corresponent. 

 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte 
 Previsió del 
total del cost 

 20% de la 
previsió del 
total del cost 

Bigues i Riells 
Campanyes d’inventari de bens públics i 
conscienciació ciutadana 

22.083,37 €  4.416,67 €  

Caldes de Montbui 
Administració electrònica i gestió de la 
informació 

22.083,37 €  4.416,67 €  

La Garriga 
Campanyes d’inventari de bens públics i 
conscienciació ciutadana 

22.083,37 €  4.416,67 €  

La Roca del Vallès 
Administració electrònica i gestió de la 
informació 

22.083,37 €  4.416,67 €  

Lliçà d'Amunt Servei temporal de suport a les llars 22.083,37 €  4.416,67 €  

Llinars del Vallès Fem lluir el Vallès Oriental! 22.083,37 €  4.416,67 €  

Montmeló Fem lluir el Vallès Oriental! 22.083,37 €  4.416,67 €  

Sant Fost de Campsentelles Fem lluir el Vallès Oriental! 22.083,37 €  4.416,67 €  

Santa Eulàlia de Ronçana 
Campanyes d’inventari de bens públics i 
conscienciació ciutadana 

22.083,37 €  4.416,67 €  

Total general 
 

198.750,33 €  39.750,07 €  

 



 

 

 
18. El CONSELL COMARCAL aprova una liquidació del cost total derivat o originat per l’execució de 

l’assistència en el termini de dos mesos comptadors a partir del pagament per part del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya del total de la subvenció atorgada al CONSELL COMARCAL.  

 
L’import de la liquidació resulta de l’execució de les operacions següents:  
 
                     

 

Els conceptes d’aquesta fórmula són els següents: 
 
IL = Import de la liquidació. 
 
On A = Import corresponent al cost real derivat o originat per l’execució del projecte, que 
inclourà, entre d’altres, les despeses següents:  
 

A = A1 + A2 +A3 +A4 +A5 + A6 + A7+ A8+ A9  
 
A1 = Total de les despeses salarials, pagues extraordinàries i cotitzacions empresarials que 
s’hagin generat en la contractació laboral dels participants. 
 
A2 = Total de les despeses generades durant la baixa laboral no cobertes per la Seguretat 
Social dels participants contractats.  
 
A3 = Total per indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments 
de contracte dels participants contractats, calculats d’acord amb la legislació.  
 
A4 = Cost de la formació que inclou el/s cost/os de l’assegurança/ces. 
 
A5 = El 10% del cost en concepte de cofinançament  
 
A6 = Cost de la vigilància de la salut dels participants, de les accions relatives a la formació i la 
informació dels participants relatives als articles 18 i 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de prevenció de riscos laborals, i de l’avaluació de riscos laborals i planificació de l’activitat 
preventiva. 
 
A7 = Cost de l’assegurança del/s treballador/s d’acord amb el conveni col·lectiu d’aplicació. 
 
A8 = En relació amb la contractació laboral dels participants, els pagaments en espècie; les 
dietes; les vacances no efectuades; les hores extraordinàries autoritzades pel CONSELL 
COMARCAL; les indemnitzacions per mort i els trasllats corresponents; les percepcions per 
matrimoni i els complements o plusos salarials. 
 
A9 = Totes les altres despeses que acordi la Comissió de seguiment. 

 

On B = Import definitivament subvencionat i pagat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
 
On C= Import pagat per l’AJUNTAMENT, d’acord amb allò que preveu el pacte 5.3 d’aquest 
conveni. 
 
On D = Despeses de desplaçaments/locomoció/transport del/s treballador/s participant/s en 
el/s projecte/s, incloses les originades per l’acció formativa. 
 
On E = Cost de l’equip de protecció individual i el cost del vestuari laboral  del/s treballador/s 
que ha prestat assistència a l’AJUNTAMENT.  

 
19. El 30 de desembre de 2020, registre d’entrada del Consell Comarcal del Vallès Oriental núm. 

E2020017007,  el Servei d’Ocupació de Catalunya ha notificat la resolució d’atorgament de la 
subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació, emesa el 29 de desembre de 
2020, emesa per la senyora Ariadna Rectoret i Jordi, directora del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya.  



 

 

 
Per tant, PROPOSO,      

 
Únic.- Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Bigues 
i Riells, Caldes de Montbui, la Garriga, Lliçà d'Amunt, Llinars del Vallès, Montmeló, la Roca del Vallès, 
Sant Fost de Campsentelles i Santa Eulàlia de Ronçana per a la prestació d’assistència tècnica en el 
marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de 
setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del 
Programa Treball i Formació, modificada per  les ordres TSF/115/2019 i TSF/20/2020, i a la Resolució 
TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, en els termes esmentats en aquest informe.” 

 
2. El 20 de gener de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET  

 
1. L’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 

per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per  
l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, en endavant 
i en el seu conjunt l’ORDRE.  
 

2. La Resolució TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a 
l'any 2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA i l'acció COOR del 
Programa Treball i Formació, en endavant la RESOLUCIÓ. 
 

3. L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa que aquesta té per objecte obrir la convocatòria 
per a l'any 2020 de la línia DONA i l'acció COOR, per la presentació de sol·licituds per a 
la concessió de les subvencions previstes en l’ORDRE.  

 

Les actuacions subvencionables d'acord amb la base 2 de l'annex 1 de l’ORDRE, són les 
següents: 

 
1. Per a les accions d'experiència laboral i de formació: 

 
DONA 12: contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació. 
 
D'acord amb la base 5.2 de l'annex 1 de l'ORDRE, la durada de les accions de 
formació és: 
 
a) Acció de formació de certificat de professionalitat: mínima de 80 hores i màxima de 
200 hores. 
 
b) Acció de formació transversal: mínima de 60 hores i màxima de 80 hores. 
 
Les accions de formació transversal a realitzar en aquesta convocatòria són les que 
consten a l'annex 3 de la RESOLUCIÓ.  

 
2. Per a les accions de coordinació i suport seran subvencionables les hores destinades 

a aquesta acció d'acord amb la distribució proporcional establerta a l'article 15 de la 
RESOLUCIÓ.  
 

4. D’acord amb el que estableix l’article 3 de la RESOLUCIÓ, podran ser entitats 
beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta Resolució, d'acord amb la base 3 
de l'annex 1 de l’ORDRE, les següents: 

 



 

 

Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes 
autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, 
desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles. 
 

5. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la RESOLUCIÓ, podran ser persones 
destinatàries de les subvencions previstes en aquesta Resolució les recollides a la base 
6 de l’ORDRE.  

 
Per aquesta convocatòria els requisits específics de les persones destinatàries són: 
Línia DONA: dones en situació d'atur. 
 
Podran participar les dones que es trobin en una de les situacions següents: 
 
a) Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades 

(DONO), víctimes de violència de gènere. 
 

b) Les dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de 
prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts, preferentment més grans de 52 anys. 
S'entén per dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les dones 
inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no 
ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de 
la presentació de la corresponent oferta d'ocupació. Es prioritzaran les persones que 
no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan 
arribin a l'edat ordinària de jubilació. 

 
Tindran caràcter preferent, les dones que es trobin en una de les situacions anteriors i 
que, a més, tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 

 
La manca de cotització per al reconeixement de la pensió de jubilació a l'edat ordinària 
de jubilació i el grau de discapacitat en els supòsits previstos en aquest article, hauran 
de ser acreditats per la persona interessada davant l'entitat sol·licitant de la subvenció, 
mitjançant un certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) o 
mitjançant el corresponent reconeixement emès per l'Institut Català d'Assistència i 
Serveis Socials (ICASS). 
 
Les persones destinatàries de les línies recollides a l'article 2 de la RESOLUCIÓ, hauran 
de complir els requisits específics en el moment de l'oferta de treball, i el requisit d'estar 
en situació de demandants d'ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament 
anterior a la data d'inici de la contractació laboral. 
 

6. L’annex 2 de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial dels contractes de treball. 
El nombre de contractes preassignats al Consell Comarcal del Vallès Oriental són 9 de 
12 de mesos de durada.  

 

7. El 30 de desembre de 2020, registre d’entrada del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
núm. E2020017007,  el Servei d’Ocupació de Catalunya ens ha notificat la resolució 
d’atorgament de la subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació, emesa 
el 29 de desembre de 2020, emesa per la senyora Ariadna Rectoret i Jordi, directora del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
 

8. L’epígraf a) de l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que 
correspon a la comarca l’exercici de les competències que li atribueix aquesta Llei en 
matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments. Així mateix, 
l’epígraf c) d’aquest article, preveu com a competència de la comarca aquelles que li 
deleguin o encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat i els municipis.  



 

 

 
9. L’article 25.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que en l’àmbit de les seves 
competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix la 
pròpia llei.  

 
10. L’article 28.1 a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les comarques 
prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  

 
11. L’article 28.2 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, disposa que en tot cas, la 
comarca ha d’exercir les funcions d’assistència i cooperació que li corresponen tenint en 
compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d’habitants 
com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat econòmica predominant.  

 
12. L’article 9.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, estableix que les 
competències pròpies dels ens locals són les que les lleis determinen. Aquestes 
competències s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la responsabilitat dels ens locals, 
sens perjudici de la coordinació deguda en llurs programació i execució amb les altres 
administracions públiques, en els termes establerts per les lleis.  

 
13. L’article 66.2 del TRLMRLC disposa que els ens locals tenen competències en els 

àmbits de la cohesió social i de la gestió de recursos econòmics, entre d’altres, amb 
l'abast que fixen aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva.  

 
14. L’article 14 de la Llei 13/2015 , de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del 

Servei públic d’ocupació de Catalunya, estableix com a entitats que integren el sistema 
d’ocupació de Catalunya, les següents:  

 
a) Per llur naturalesa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les administracions 

locals, i també les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de 
Catalunya.  
 

b) Les empreses i les entitats que, amb finançament públic, col·laboren amb el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i desenvolupen programes en el 
marc de l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les 
polítiques d’ocupació.  

 
c) El conjunt d’entitats que componen el sistema de formació i qualificació 

professionals, sota els criteris fixats pels serveis i programes en el marc de 
l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques 
d’ocupació.  

  
15. 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.  
 

16. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
pel que fa al règim jurídic dels convenis. 

 



 

 

17. 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.  

 
18. L’article 14 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 del Ple.  
 
 

Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  

 

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de 
Bigues i Riells, Caldes de Montbui, la Garriga, Lliçà d'Amunt, Llinars del Vallès, 
Montmeló, la Roca del Vallès, Sant Fost de Campsentelles i Santa Eulàlia de Ronçana, 
per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i 
Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball 
i Formació, modificada per  les ordres TSF/115/2019 i TSF/20/2020, i a la Resolució 
TSF/2831/2020, de 30 d’octubre, d’acord amb el redactat següent:  
 

“REUNITS 
 

D’una part, el senyor Francesc Colomé i Tenas, president del Consell Comarcal, assistit pel 
secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, el/la senyor/a ________________, alcalde/alcaldessa de l’Ajuntament de/d’ 
___________________, assistit/assistida pel/per la secretari/secretària de la corporació, el/la 
senyor/a ______________.  
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal 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/alcaldessa en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  
 
El secretari i la secretària /Els secretaris 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. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document, i 
 
 

EXPOSEN 
 
1. El 20 de setembre de 2018, s’aprovà l’Ordre TSF/156/2018, per la qual s'aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada 
per  l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, en endavant i 
en el seu conjunt l’ORDRE.  
 
L'objecte de les bases reguladores aprovades per l’ORDRE és regular les subvencions del 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a la realització de projectes de millora de 
l'ocupabilitat de les persones treballadores amb dificultats d'accés al treball en el marc del 
Programa Treball i Formació. 



 

 

 
S'entén per projecte el conjunt d'accions d'experiència laboral i accions de formació que 
s'aproven en el marc d'una convocatòria, incloses totes les línies de subvenció en cas que 
n'hi hagi més d'una. 
 
Aquesta actuació contribueix a assolir el següent resultat definit pel Programa Operatiu del 
Fons Social Europeu de Catalunya 2014-2020 (2014ES05SFOP007): millorar l'ocupabilitat de 
les persones aturades o inactives, especialment d'aquelles amb més dificultats d'accés al 
mercat laboral, per mitjà de l'adquisició d'experiència professional, incloses les iniciatives 
locals d'ocupació i millorar la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió 
social, a través de l'activació i d'itineraris d'inserció integrats i personalitzats. 

 
2. El 30 d’octubre de 2020, s’aprovà la Resolució TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, per la qual 

s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA i 
l'acció COOR del Programa Treball i Formació, en endavant la RESOLUCIÓ. 
 

3. L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa que aquesta té per objecte obrir la convocatòria per a 
l'any 2020 de la línia DONA i l'acció COOR, per la presentació de sol·licituds per a la 
concessió de les subvencions previstes en l’ORDRE.  
 

Les actuacions subvencionables d'acord amb la base 2 de l'annex 1 de l’ORDRE, són les 
següents: 

 
1. Per a les accions d'experiència laboral i de formació: 

 
DONA 12: contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació. 
 
D'acord amb la base 5.2 de l'annex 1 de l'ORDRE, la durada de les accions de formació 
és: 
 
a) Acció de formació de certificat de professionalitat: mínima de 80 hores i màxima de 200 
hores. 
 
b) Acció de formació transversal: mínima de 60 hores i màxima de 80 hores. 
 
Les accions de formació transversal a realitzar en aquesta convocatòria són les que 
consten a l'annex 3 de la RESOLUCIÓ.  

 
2. Per a les accions de coordinació i suport seran subvencionables les hores destinades a 

aquesta acció d'acord amb la distribució proporcional establerta a l'article 15 de la 
RESOLUCIÓ.  

 
4. D’acord amb el que estableix l’article 3 de la RESOLUCIÓ, podran ser entitats beneficiàries 

de les subvencions previstes en aquesta Resolució, d'acord amb la base 3 de l'annex 1 de 
l’ORDRE, les següents: 

 
Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o 
les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament 
local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles. 
 

5. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la RESOLUCIÓ, podran ser persones destinatàries 
de les subvencions les recollides a la base 6 de l’ORDRE.  

 
Per aquesta convocatòria els requisits específics de les persones destinatàries són: 
Línia DONA: dones en situació d'atur. 
 
Podran participar les dones que es trobin en una de les situacions següents: 
 
a) Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades 

(DONO), víctimes de violència de gènere. 
 



 

 

b) Les dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació 
per desocupació o subsidi ni d'ajuts, preferentment més grans de 52 anys. S'entén per 
dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei 
Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), 
com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la 
corresponent oferta d'ocupació. Es prioritzaran les persones que no tinguin la cotització 
suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de 
jubilació. 

 
Tindran caràcter preferent, les dones que es trobin en una de les situacions anteriors i que, a 
més, tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 

 
La manca de cotització per al reconeixement de la pensió de jubilació a l'edat ordinària de 
jubilació i el grau de discapacitat en els supòsits previstos en aquest article, hauran de ser 
acreditats per la persona interessada davant l'entitat sol·licitant de la subvenció, mitjançant un 
certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) o mitjançant el 
corresponent reconeixement emès per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials 
(ICASS). 
 
Les persones destinatàries de les línies recollides a l'article 2 de la RESOLUCIÓ, hauran de 
complir els requisits específics en el moment de l'oferta de treball, i el requisit d'estar en 
situació de demandants d'ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament anterior a la 
data d'inici de la contractació laboral. 

 
6. L’annex 2 de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial dels contractes de treball. El 

nombre de contractes preassignats al Consell Comarcal del Vallès Oriental són 9 de 12 de 
mesos de durada.  
 

7. El procediment per a la concessió de les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria 
és el que s’estableix a l’article 11 de la RESOLUCIO. 
 

8. La base 5 de l’ORDRE determina el desenvolupament de les accions subvencionables en els 
termes següents:  

 
- Accions d'experiència laboral 

 
Aquestes accions faciliten la pràctica laboral de les persones destinatàries mitjançant la seva 
contractació laboral per part de l'entitat beneficiària, o ens instrumental en cas d'encàrrec de 
gestió, i sempre porten aparellada un compromís de realització d'accions de formació. En cas 
que l'acció d'experiència laboral es desenvolupi mitjançant un ens instrumental, s'haurà de fer 
constar a la sol·licitud de subvenció, i serà als efectes d'aquesta Ordre com si fos executada 
per l'entitat beneficiària. 
 
A la resolució de convocatòria es determinarà la durada dels contractes de treball, que podrà 
ser des d'un mínim de 6 mesos a un màxim de 12, els percentatges a obtenir de cada durada, 
així com la jornada del contracte de treball, a temps complert o temps parcial. 
 
Les activitats a realitzar per les persones destinatàries han de ser competència del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, no poden substituir llocs de treball estructurals, per tant, han de 
ser activitats addicionals a l'activitat habitual del personal de l'administració local, i han d'estar 
directament relacionades amb l'interès general i social al qual serveix l'entitat beneficiaria. Les 
activitats a realitzar per les persones destinatàries, també podran ser atribuïdes a l'entitat 
beneficiària per delegació de competències, d'acord amb l'establert als articles 9 i següents 
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic 
 
L'execució d'aquestes accions d'experiència laboral no pot ser objecte de subcontractació. 
 
- Accions formatives:  

 



 

 

Les accions de formació consisteixen en la realització d'una activitat formativa 
professionalitzadora per part de les persones destinatàries del Programa que ja estan 
contractades per l'entitat beneficiària. 
 
Serà d'aplicació allò disposat en la lletra a), punt 2, de l'article 14 de la Llei 30/2015, de 9 de 
setembre, que regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral. 
 
En cap cas podrà ser superior a 5 hores diàries. L'entitat beneficiària haurà de facilitar 
l'assistència a l'acció de formació, per la qual cosa, entre d'altres, haurà de vetllar per a que la 
formació no coincideixi amb les vacances i/o permisos de les persones participants. 
 
Aquestes accions seran subvencionables llevat que les entitats beneficiàries derivin persones 
participants a accions de formació subvencionades per altres programes del Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya que reuneixin els requisits especificats en aquesta base. Aquesta 
derivació s'haurà d'articular mitjançant un conveni de col·laboració entre l'entitat beneficiària i 
l'entitat que realitza la formació o, en el supòsit que sigui la pròpia entitat beneficiària qui 
imparteixi l'acció de formació subvencionada per altres programes del Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya, s'articularà mitjançant una resolució o acord de govern en cas 
d'administracions locals o mitjançant altre document jurídic en cas que no ho siguin. En 
aquest document hauran de quedar recollits els compromisos d'ambdues entitats, les 
característiques de la formació i la constància expressa que no hi ha cap intercanvi econòmic. 
 
En cas que l'entitat beneficiària hagi de subcontractar aquestes accions, l'elecció del centre 
de formació es realitzarà de tal manera que es garanteixi la lliure concurrència entre els 
centres inscrits o acreditats per a l'especialitat a impartir en el Registre de centres i entitats de 
formació professional per a l'ocupació, i es compleixin els requeriments establerts en el 
supòsit de la base 19 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, així com en allò que sigui d'aplicació la 
Llei 30/2015, de 9 de setembre. 
 
En cas que l'acció de formació la desenvolupi un ens instrumental de l'entitat beneficiària, 
s'haurà de fer constar a la sol·licitud de subvenció, i serà als efectes d'aquesta Ordre com si 
fos executada per l'entitat beneficiària. 

 
Cada persona participant, incloses les persones substitutes, hauran de participar en una acció 
de formació preferentment adreçada a l'obtenció de certificats de professionalitat o bé 
participar en una acció de formació transversal: 
 
a. Acció de formació de certificat de professionalitat 
 
Les accions de formació adreçades a l'obtenció de certificats de professionalitat hauran de 
complir tots els requisits establerts en el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es 
regulen els certificats de professionalitat, modificat pel Reial decret 1675/2010, de 10 de 
desembre, i el Reial decret 189/2013, de 15 de març, així com els reials decrets que regulen 
cada certificat de professionalitat. 
 
L'entitat formadora, sigui l'entitat beneficiària o sigui una entitat subcontractada, ha de 
disposar de la resolució per la qual consta acreditada pel Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya i inclosa en el Registre de centres i entitats de formació professional per a 
l'ocupació, en l'especialitat a impartir, com a mínim, un mes abans de l'inici de l'acció de 
formació. 
 
b. Accions de formació transversal 
 
Les accions de formació transversal, d'acord amb l'article 10.1 de la Llei 30/2015, de 9 de 
setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit 
laboral, tenen per objecte cobrir les necessitats no cobertes per la formació conduent als 
certificats de professionalitat, i dotar, a les persones destinatàries, de coneixements, actituds i 
habilitats, aplicables a moltes activitats laborals. 
 
Les entitats beneficiàries podran sol·licitar accions de formació transversals quan el mapa 
formatiu del territori no disposi d'entitats acreditades per impartir una especialitat adient al 



 

 

projecte, o quan les persones a qui tenen previst adreçar el projecte tenen dificultats per 
accedir a les accions de formació conduents a l'obtenció d'un certificat de professionalitat. 
 
Tindran la consideració d'entitats de formació inscrites en el Registre de centres i entitats de 
formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya aquelles entitats formadores de les 
accions transversals que pressentin una declaració responsable d'acord amb el model 
normalitzat. 
 
La presentació d'aquesta declaració responsables habilitarà l'entitat de formació per a l'inici 
de l'activitat des del moment de la seva presentació i el Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya inscriurà d'ofici l'entitat de formació en el registre sobre la base de l'esmentada 
declaració responsable, sense perjudici de supervisió posterior del compliment del requisit.  
 
Per mantenir la inscripció, qualsevol canvi de titularitat o de forma jurídica de l'entitat s'haurà 
de comunicar a l'òrgan concedent. 

 
9. L’Article 2 de la RESOLUCIÓ estableix que les actuacions subvencionables d'acord amb la 

base 2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, són les següents: 
 

- Per a les accions d'experiència laboral i de formació: DONA 12: contractacions de 12 
mesos a jornada completa i acció de formació. 
 
D'acord amb la base 5.2 de l'annex 1 de l'Ordre, la durada de les accions de formació és: 

 
a) Acció de formació de certificat de professionalitat: mínima de 80 hores i màxima de 200 

hores. 
 

b) Acció de formació transversal: mínima de 60 hores i màxima de 80 hores. 
 
Les accions de formació transversal a realitzar en aquesta convocatòria són les que consten a 
l'annex 3 d'aquesta Resolució. 

 
10. D'acord amb el que preveu la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de 

setembre, la quantia de la subvenció s'establirà mitjançant un mòdul econòmic. A aquest 
efecte a l’article 7 de la RESOLUCIÓ, s'estableixen els mòduls econòmics següents: 

 
a. El mòdul econòmic mensual i diari per a l'acció d'experiència laboral és, amb caràcter de 

retribució mínima, el següent: 
 

Mòdul mensual: 1.563,33 euros. 
Mòdul diari: 51,40 euros. 

 
En conseqüència, el mòdul unitari de les contractacions previstes en aquesta Resolució és 
de 18.759,96 euros per a un contracte de 12 mesos. 
 
Per determinar aquest mòdul s'ha utilitzat com a referència, la pròrroga per a l'any 2020 de 
l'Acord signat el 2016 relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com 
a demandants d'ocupació no ocupades en el marc del Programa Treball i Formació 
promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, signat en data 15 de maig de 2020, 
que inclou un salari brut mensual de 1.000,00 euros, més el prorrateig de les pagues 
extraordinàries, per la jornada completa i la durada del contracte, i les despeses de la 
cotització empresarial, en les condicions i finançament establertes a la normativa que 
regula el Programa de Treball i Formació. 

 
b.  El mòdul econòmic per a l'acció de formació és un preu hora/persona participant 

multiplicat pel nombre d'hores de l'acció de formació. 
 

Els imports del preu hora/persona participant de les accions de formació s'estableixen a 
l'annex 3 de la RESOLUCIÓ. 
 



 

 

Per determinar aquest import s'ha utilitzat l'estudi econòmic de costos de les especialitats del 
sistema de formació professional per l'ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
que identifica activitats i recursos, que es poden mesurar i associar a un preu de mercat basat 
en un barem de costos unitaris, i permet determinar el cost hora/persona participant per les 
especialitats formatives. 
 

11. Per a l’execució del programa i en el marc de l’ORDRE, el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, ha previst els projectes d’assistència tècnica 
supralocals següents:  

 
e) Fem lluir el Vallès Oriental! 
f) Servei temporal de suport a les llars 
g) Campanyes d’inventari de bens públics i conscienciació ciutadana 
h) Administració electrònica i gestió de la informació 

 
El detall dels projectes és el següent:  
 

 
1. Fem lluir el Vallès Oriental! 

Amb aquesta actuació ens proposem promoure l’accessibilitat i conservació dels espais públics. 
 

Objectiu Condicionar i adequar espais públics per tal que llueixin bonics i segurs 
per a la ciutadania. 
 

Actuacions Neteja d’espais públics municipals. 
Neteja i condicionament d’equipaments. 
 

Perfil del lloc de treball Peona de neteja 

 
Tasques 

Neteja de la via pública 
Neteja del mobiliari de parcs, places i carrers 
Neteja de terres i mobiliari dels equipaments municipals 
Neteja de vidres 
 

Espais d’actuació Via pública 
Equipaments i edificis municipals 
Parcs i espais públics 
 

 
2. Servei temporal de suport a les llars 

 
Aquesta actuació pretén oferir a les llars on resideixen persones amb especials necessitats (per 
risc social o per dependència) un servei de millora de l’habitabilitat i de la qualitat de vida. Es 
tracta d’un servei per aquelles persones que no requereixen una actuació continuada, sinó una 
millora per tal de posar-se al dia en el manteniment de la llar. 

 

Objectiu Oferir a les llars en les que es detecten necessitats especials d’atenció, 
sigui per dependència o per situació de risc social, actuacions puntuals 
d’atenció a la llar, d’acompanyament i neteja. 
 

Actuacions Neteja i manteniment general de l’habitatge. 
Acompanyament a gestions i visites mèdiques a persones grans i 

persones amb dependència. 

Perfil del lloc de treball 
 

Personal de neteja i atenció a domicili 
 

Tasques Neteja de domicilis. 
Detecció d’altres necessitats i informació als serveis socials. 
Acompanyament a gestions i visites mèdiques. 

 
Espais d’actuació Domicilis particulars 



 

 

 
 
3. Campanyes d’inventari de bens públics i conscienciació ciutadana 

 
Amb aquest projecte, el Consell Comarcal es proposa promoure la convivència, així com el 
reforçament de les xarxes tant associatives com productives, a través de l’actualització de les 
dades i la difusió d’actituds cíviques. 

 

Objectiu Recollir informació municipal i de la comarca. 
Suport a l’atenció de l’usuari als equipaments municipals. 
 

Actuacions Recollida d’informació del territori: cens de polígons, avaluació de 
necessitats de la població, etc. 
Control dels accessos a edificis públics. 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Agents cíviques. 
Ajudants de consergeria. 
 

Tasques Controlar els accessos a edificis públics. 
Informar al públic sobre serveis i usos dels equipaments municipals. 
Catalogar i controlar l’estat dels bens públics municipals. 
Incorporar les dades recollides als aplicatius informàtics pertinents. 
Altres tasques complementàries d’atenció a la ciutadania. 
 

Espais d’actuació Espai públic: places, parcs i carrers.  
Instal·lacions i equipaments municipals 
Escoles 
Museus 
OACs  
 

 
4. Administració electrònica i gestió de la informació 

 
El Consell Comarcal aposta per la modernització administrativa per la qual cosa oferim als 
municipis de la comarca la possibilitat de convertir en una realitat “l’administració sense 
papers”. 

 

Objectiu Afavorir la modernització administrativa, oferint als municipis de la 
comarca el suport en aquest procés a través de les treballadores del 
Programa. 
 

Actuacions Actualització de bases de dades: comerços, teixit associatiu, dades de 
les diferents àrees dels ajuntaments de la comarca.. 
Digitalització dels arxius municipals. 
Campanyes de suport a la ciutadania per a la gestió digital amb les 
administracions públiques. 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Auxiliars administratius, amb i sense atenció al públic. 

Tasques Escaneig de documentació. 
Inventariat de l’arxiu. 
Catalogació de documents. 
Registre d’informació a bases de dades. 
Tasques administratives genèriques. 
Suport a la ciutadania per a l’administració digital. 
 

Espais d’actuació Equipaments i arxius d’entitats públiques 
Biblioteques 
 

 
 



 

 

 
Queda exclosa qualsevol tasca que el CONSELL COMARCAL consideri que no és pròpia del 
treballador/a.  

 
12. L’Ajuntament de/d’ _________________, en endavant l’AJUNTAMENT, ha comunicat al 

CONSELL COMARCAL, la sol·licitud d’assistència tècnica corresponent al/s projecte/s que 
s’indica a continuació amb el nombre d’assistències següent:  
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Nom del projecte Línia Durada 
Nombre 
d'assistències 

    

 
13. El 23 de novembre de 2020, el CONSELL COMARCAL ha presentat la sol·licitud de 

subvenció del programa Treball i Formació corresponent a la RESOLUCIÓ. 
 

14. El 30 de desembre de 2020, registre d’entrada del Consell Comarcal del Vallès Oriental núm. 
E2020017007,  el Servei d’Ocupació de Catalunya ha notificat la resolució d’atorgament de la 
subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació, emesa el 29 de desembre de 
2020, emesa per la senyora Ariadna Rectoret i Jordi, directora del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya.  
 

En aquest context, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest 
conveni per a regular la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre el CONSELL 
COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica sol·licitada en el marc de 
la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’ORDRE I la RESOLUCIÓ que 
subjecten en les següents 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

 
1. L’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 

la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre 
TSF/115/2019, de 7 de juny, i l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer.  

 
2. La Resolució TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 

2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA i l'acció COOR del Programa 
Treball i Formació.  

 
3. La Resolució d’atorgament de la subvenció del 29 de desembre de 2020, emesa per la 

directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, senyora Ariadna Rectoret i Jordi, 
registre d’entrada del Consell Comarcal del Vallès Oriental núm. E2020017007.  
 

4. L’epígraf a) de l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que correspon a la comarca 
l’exercici de les competències que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, 
assessorament i coordinació dels ajuntaments. Així mateix, l’epígraf c) d’aquest article, 
preveu com a competència de la comarca aquelles que li deleguin o encarreguin de gestionar 
l’Administració de la Generalitat i els municipis.  

 
5. L’article 25.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que en l’àmbit de les seves competències, 
la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix la pròpia llei.  

 
6. L’article 28.1 a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les comarques prestar 
assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  

 

                                                
1 El contingut específic d’aquest quadre per a cadascun dels ajuntaments consta en el punt segon de la part dispositiva 

d’aquest document.   



 

 

7. L’article 28.2 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, disposa que en tot cas, la comarca ha 
d’exercir les funcions d’assistència i cooperació que li corresponen tenint en compte les 
necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d’habitants com a la situació 
geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat econòmica predominant.  

 
8. L’article 9.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, estableix que les 
competències pròpies dels ens locals són les que les lleis determinen. Aquestes 
competències s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la responsabilitat dels ens locals, 
sens perjudici de la coordinació deguda en llurs programació i execució amb les altres 
administracions públiques, en els termes establerts per les lleis.  

 
9. L’article 66.2 del TRLMRLC disposa que els ens locals tenen competències en els àmbits de 

la cohesió social i de la gestió de recursos econòmics, entre d’altres, amb l'abast que fixen 
aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva.  

 
10. L’article 14 de la Llei 13/2015 , de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 

públic d’ocupació de Catalunya, estableix com a entitats que integren el sistema d’ocupació 
de Catalunya, les següents:  

 
a) Per llur naturalesa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les administracions locals, i 

també les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya.  
 

b) Les empreses i les entitats que, amb finançament públic, col·laboren amb el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i desenvolupen programes en el marc de 
l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques 
d’ocupació.  

 
c) El conjunt d’entitats que componen el sistema de formació i qualificació professionals, 

sota els criteris fixats pels serveis i programes en el marc de l’Estratègia catalana per a 
l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació.  

  
11. 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.  

 
12. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que 

fa al règim jurídic dels convenis. 

 
13. 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.  

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir aquest 
conveni de col·laboració que subjecten als següents 
 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte  
 
Aquest conveni té per objecte establir la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació entre el 
CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica corresponent al/s 



 

 

projecte/s supralocal/s 2_____________________________ en el marc de la realització del programa 
Treball i Formació regulat a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ.  
 
 
Segon. Projectes d’assistència tècnica supralocal 
 
1. En relació amb la convocatòria de subvencions per a la realització del Programa Treball i 

Formació corresponent a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ, el CONSELL COMARCAL ha presentat 
els projectes d’assistència tècnica següent/s:  
 

a) Fem lluir el Vallès Oriental! 
b) Servei temporal de suport a les llars 
c) Campanyes d’inventari de bens públics i conscienciació ciutadana 
d) Administració electrònica i gestió de la informació 

 
2. L’AJUNTAMENT ha sol·licitat l’adhesió al/s projecte/s d’assistència tècnica que s’especifica/quen 

a continuació, d’acord amb les condicions següents:  
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Nom del projecte Línia Durada 
Nombre 
d'assistències 

    

 
 
Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
El CONSELL COMARCAL s’obliga a:  
 
1. Pel que fa a les accions d’experiència laboral:  
 

a) Dirigir els treballs i prestar l’assistència tècnica a l’AJUNTAMENT pel termini i en la forma que 
permeti complir l'objectiu i la finalitat, executar el projecte, realitzar l'activitat i adoptar el 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció mitjançant la contractació laboral 
del nombre de treballadors que resulti de la resolució d’atorgament per a l’execució del/s 
projecte/s, sens perjudici que pugui declarar-se desert el procediment de selecció.  
 
L’aprovació de les contractacions, si és el cas, segueix l’ordre que estableix la Base 14 de 
l’ORDRE.  

 
La retribució que correspon a les persones contractades serà la prevista a la pròrroga de 15 
de maig de 2020, de l’acord signat el 2016 relatiu a la contractació de persones en situació 
d’atur participants en el Programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya. 

 
Els treballadors contractats hauran de gaudir de les vacances que els corresponguin abans 
de la finalització del seu contracte, excepte, si és el cas, en els casos de rescissions de 
contracte. 

 

                                                
2   
a) Ajuntament de Bigues i Riells: Campanyes d’inventari de béns públics i conscienciació ciutadana 

b) Ajuntament de Caldes de Montbui: Administració electrònica i gestió de la informació 

c) Ajuntament de la Garriga: Campanyes d’inventari de béns públics i conscienciació ciutadana 

d) Ajuntament de Lliçà d'Amunt: Servei temporal de suport a les llars 

e) Ajuntament de Llinars del Vallès: Fem lluir el Vallès Oriental! 

f) Ajuntament de Montmeló: Fem lluir el Vallès Oriental! 

g) Ajuntament de la Roca del Vallès: Administració electrònica i gestió de la informació 

h) Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles: Fem lluir el Vallès Oriental! 

i) Ajuntament de  Santa Eulàlia de Ronçana: Campanyes d’inventari de béns públics i conscienciació ciutadana 

 
3 El contingut específic d’aquest quadre per a cadascun dels ajuntaments consta en el punt segon de la part dispositiva 

d’aquest document.   



 

 

b) Seleccionar, d’acord amb les condicions i el procediment establerts a l’ORDRE i la 
RESOLUCIÓ, les persones destinatàries del Programa mitjançant un tribunal en el qual 
també hi participa un representant de l’AJUNTAMENT, sempre i quan les oficines de treball 
derivin més d’un candidat.  
 

c) Seleccionar i contractar, si és el cas, les substitucions per baixes voluntàries o per rescissió 
del contracte del treballador/a, d’acord amb l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
2. Pel que fa a les accions formatives:  
 

a) El CONSELL COMARCAL imparteix les accions formatives o en subcontracta la impartició en 
els termes que preveu l’ORDRE 
 
Aquesta formació s'ha d'impartir de manera presencial, durant el contracte de treball i dins de 
l'horari laboral, en els termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ, sens perjudici de les 
eventuals modificacions de l’ORDRE, de la RESOLUCIÓ i/o dels criteris o instruccions que a 
aquest efecte faci el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
 
D'acord amb la RESOLUCIÓ i els projectes sol·licitats, les persones destinatàries han de 
realitzar 80 hores de formació transversal. L'annex 3 de la RESOLUCIÓ determina les 
accions de formació que poden realitzar. 

 
Les persones participants tenen l'obligació d'assistir a l'acció de formació atès es realitza dins 
la jornada laboral. 
 

b) Subscriure una pòlissa d’assegurança d’accident, amb caràcter previ a l’inici de l’acció 
formativa, que s’ajusti tant al període de duració teoricopràctic de l’acció formativa com al seu 
horari diari, que cobreixi les despeses d’accident in itinere, els riscos derivats de les visites de 
l’alumnat a empreses o altres establiments que s’organitzin per donar suport al 
desenvolupament de les accions formatives. L’assegurança ha de cobrir el període formatiu, 
la durada de les pràctiques en empreses i el mòdul de formació pràctica vinculat als certificats 
de professionalitat, si escau. 
 
El CONSELL COMARCAL pot optar per subscriure una pòlissa d’assegurança col·lectiva que 
doni cobertura a tot l’alumnat del projecte aprovat. 
 
En el supòsit que l'acció de formació sigui subcontractada a una entitat formadora, es 
considerarà que l'entitat beneficiària disposa de l'assegurança si l'entitat subcontractada 
subscriu aquesta pòlissa. 
 

3. Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material 
escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió contingudes a la 
base 31 de l'annex 1 de l’ORDRE.  
 

4. Conservar els justificants originals (paper i electrònics), i l'altra documentació relacionada amb la 
subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys, a comptar des de la data de 
finalització del termini de justificació de l'objecte de la subvenció o bé des de la data de 
presentació de justificant corresponents, si és anterior. 

 
En el cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, haurà de conservar tots els 
documents justificatius de les despeses cofinançades per l'FSE durant un termini de tres anys a 
partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes 
en els quals s'hagin inclòs les despeses. 
 
El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la data d'inici 
d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o en versió electrònica de 
documents originals. 
 

5. Practicar les liquidacions que resultin del règim econòmic que preveu aquest conveni i notificar-
les a l’AJUNTAMENT.  
 



 

 

6. Justificar davant l'òrgan concedent, el compliment dels requisits i les condicions que determinen la 
concessió o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses o l'activitat 
que ha de cobrir l'import finançat, o subvenció, o bé, si la subvenció consisteix en un percentatge 
del cost de l'activitat o la inversió, el cost total corresponent, sense perjudici d'altres mitjans de 
comprovació que s'hagin establert en l’ORDRE.  
 

7. Presentar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya tota la documentació corresponent a 
l'execució i la justificació de les actuacions de l'actuació segons la relació establerta a la base 20 
de l'annex 1 de l’ORDRE i la base 21 de l'annex 1 de l’ORDRE i la RESOLUCIÓ i en el termini 
que s’hi preveu.  
 

8. Tramitar davant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya qualsevol canvi que, d’acord amb la 
normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat i 
sens perjudici de la resolució que se’n faci pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en els 
termes i condicions que preveu l’ORDRE. 
 

9. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els termes 
que s’indiquin en la corresponent resolució, sens perjudici de l’obligació de l’AJUNTAMENT de 
deixar indemne i rescabalar aquesta quantitat al CONSELL COMARCAL d’acord amb el pacte 
sisè d’aquest conveni.  
 

10. Adoptar les mesures de coordinació amb l’AJUNTAMENT en matèria de prevenció dels riscos 
laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 9.2 d’aquest 
conveni.  
 

11. Fer les accions de formació i informació que s’escaiguin als treballadors en relació amb els riscos 
laborals, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva. 
 

12. Dur a terme la vigilància de la salut en relació amb els treballadors contractats participants.  
 

13. Tramitar, previ acord de la Comissió de seguiment, la renúncia a la subvenció per causes 
justificades i d’acord amb allò que preveu la Base 26 de l’ORDRE.  
 

14. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb 
les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades) i en els termes que preveu l’ORDRE i la 
RESOLUCIÓ.  
 

15. Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment.  
 

16. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  
 
Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT  
 
L’AJUNTAMENT s’obliga a:  
 
1. Pel que fa a les accions d’experiència laboral:  
 

a) Acceptar l’assistència tècnica del CONSELL COMARCAL corresponent al/s projecte/s 
permetent el compliment de la seva execució, objectiu, realització de l’activitat o adopció del 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.  
 

b) Col·laborar amb el personal del CONSELL COMARCAL per a la correcta execució del 
projecte i de forma específica amb els/les tècnics/tècniques de gestió del/s projecte/s. 

 
c) Notificar al CONSELL COMARCAL a través de la plataforma EACAT, la proposta de 

planificació de tasques per a l’execució del/s projecte/s d’assistència tècnica per períodes de 
dues setmanes amb una antelació de set dies naturals de l’inici de cada període.   



 

 

 
d) Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni i abonar al 

CONSELL COMARCAL els imports que en resultin.  
 

e) Participar en la selecció de les persones destinatàries del Programa per mitjà d’un 
representant en el tribunal de selecció.  
 

f) Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar el 
correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el compliment de la normativa de 
riscos laborals d’aplicació, d’acord amb la memòria del projecte presentada.  

 
2. Pel que fa a les accions formatives, assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic 

d’aquest conveni i abonar al CONSELL COMARCAL els imports que en resultin.  
 

3. Consignar a l’estat de despeses dels pressupostos de l’AJUNTAMENT l’import total a abonar al 
CONSELL COMARCAL que resulti d’aquest conveni.  
 

4. Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL en matèria de prevenció dels 
riscos laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte 9.2 
d’aquest conveni.  
 

5. En cas que les persones destinatàries finals del programa subvencionat puguin tenir contacte 
amb menors en l'exercici de les activitats relacionades amb el programa, notificar aquest fet al 
CONSELL COMARCAL amb anterioritat a l’inici de qualsevol activitat per tal de complir amb 
l'obligació de disposar de l'acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de 
delinqüents sexuals, que aquestes persones no han estat condemnades en sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 
 

6. Informar de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o 
operacions finançades total o parcialment a càrrec de fons provinents de la Unió Europea en el 
marc de l’ORDRE posant-ho en coneixement del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de 
la Intervención General de la Administración del Estado, per mitjans electrònics mitjançant el 
canal habilitat a l'efecte per dit Servei a l'adreça web 
http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx, i en els terminis 
establerts a la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril del citat Servei que s'adjunta com a annex a 
l’ORDRE. 
 

7. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació 
amb la realització del/s projecte/s.  
 

8. Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades, especialment, 
comunicar al CONSELL COMARCAL les absències del/s treballador/s participant/s en el mateix 
dia en què es produeixen així com qualsevol altre incidència relacionada amb el/s treballador/s 
participant/s.  
 

9. Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o 
documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les accions o que sigui necessària 
per a la justificació de la subvenció.  
 

10. Conservar els justificants originals (paper i electrònics), i l'altra documentació relacionada amb la 
subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys, a comptar des de la data de 
finalització del termini de justificació de l'objecte de la subvenció o bé des de la data de 
presentació de justificant corresponents, si és anterior. 
 
En el cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, haurà de conservar tots els 
documents justificatius de les despeses cofinançades per l'FSE durant un termini de tres anys a 
partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes 
en els quals s'hagin inclòs les despeses. 
 



 

 

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la data d'inici 
d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o en versió electrònica de 
documents originals. 
 

11. Sotmetre's a les actuacions de comprovació del CONSELL COMARCAL i aquelles que 
corresponguin al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i a les de control de l'activitat econòmica 
i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la 
Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant 
tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. 
 

12. Comunicar al CONSELL COMARCAL altres subvencions sol·licitades o concedides per a la 
mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o 
privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració 
produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se'n puguin avaluar la seva compatibilitat. 
Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la 
justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. 

 
13. Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que correspongui a 

l’AJUNTAMENT, en virtut de les obligacions assumides en aquest conveni, que permeti verificar, 
d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció, i d'altra, 
l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades 
de la realització d'aquestes activitats. 
 

14. Facilitar al CONSELL COMARCAL la informació i les dades que aquest requereixi a efectes de 
l’avaluació d’implementació, impacte i econòmica de les actuacions dutes a terme mitjançant la 
subvenció.  
 

15. Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la normativa de 
protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.  
 

16. Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats 
en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable, així com aquells estats 
comptables i registres específics que siguin exigits per l’ORDRE, amb la finalitat de garantir 
l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control. 
 

17. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE d’acord amb 
les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglament general de protecció de dades) i en els termes que preveu l’ORDRE i la 
RESOLUCIÓ.  
 

18. Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material 
escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió contingudes a la 
base 31 de l'annex 1 de l’ORDRE.  
 

17. Entregar al CONSELL COMARCAL la documentació necessària que s’escaigui per a què aquest 
pugui tramitar la justificació del compliment dels requisits i les condicions que determinen la 
concessió o el gaudiment de la subvenció davant l’òrgan concedent, en la forma que preveu 
l’ORDRE, en el termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL. 
 

18. Informar al CONSELL COMARCAL dels indicadors d’execució i de resultats, tant comuns com 
específics, corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l’objectiu de complir amb els 
requisits de certificació i/o justificació al Fons Social Europeu, en la forma i terminis que estableixi 
l’ORDRE i l’òrgan competent i en el termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL. 
 

19. Col·laborar i facilitar tota la documentació que els sigui requerida durant l'exercici de les funcions 
de control i verificació de l'Autoritat d'Auditoria de Programa operatiu, de l'Autoritat de Gestió i de 
Certificació –la Unitat Administradora del FSE- de la Comissió Europea i d'altres òrgans que, 



 

 

d'acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de control i financer dels ajuts 
finançats pel FSE. 
 

20. Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
 

21. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 
Cinquè. Règim econòmic  
 
1. La previsió del total del cost de l’assistència per l’AJUNTAMENT és la següent: 
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2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL un 10% en concepte de cofinançament 
calculat sobre l’import de la previsió del cost de treballadors i formació previst al quadre anterior.  
 

3. Aquest percentatge de cofinançament es destina a cobrir els conceptes següents:  
 
a) Cost de tramitació de la subvenció i les eventuals modificacions de l’assistència tècnica 

sol·licitades per l’AJUNTAMENT. 
 

b) Despeses salarials i de cotització suportades pel CONSELL COMARCAL corresponent al 
personal tècnic i/o de suport propi necessari i altres despeses indirectes. 

 
c) Despeses de publicitat. 

 
d) Despeses de procediments legals i judicials. 

 
4. No més enllà del 15 de febrer de 2021, l’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL 

per transferència bancària l’import corresponent al 20% de la previsió del total del cost de 
l’assistència corresponent a l’AJUNTAMENT, d’acord amb el quadre següent:  
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5. El CONSELL COMARCAL aprova una liquidació del cost total derivat o originat per l’execució de 
l’assistència en el termini de dos mesos comptadors a partir del pagament per part del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya del total de la subvenció atorgada al CONSELL COMARCAL.  

 
L’import de la liquidació resulta de l’execució de les operacions següents:  
 

                                                
4 El contingut específic d’aquest quadre per a cadascun dels ajuntaments consta en el punt segon de la part dispositiva 
d’aquest document.  
5 El contingut específic d’aquest quadre per a cadascun dels ajuntaments és el que consta en el punt segon de la part 

dispositiva d’aquest document. 

Nom del projecte 
Previsió del total 
del cost  

20% de la previsió del total 
del cost  

 
 € 



 

 

                     

 

Els conceptes d’aquesta fórmula són els següents: 
 
IL = Import de la liquidació. 
 
On A = Import corresponent al cost real derivat o originat per l’execució del projecte, que 
inclourà, entre d’altres, les despeses següents:  
 

A = A1 + A2 +A3 +A4 +A5 + A6 + A7+ A8+ A9  
 
A1 = Total de les despeses salarials, pagues extraordinàries i cotitzacions empresarials que 
s’hagin generat en la contractació laboral dels participants. 
 
A2 = Total de les despeses generades durant la baixa laboral no cobertes per la Seguretat 
Social dels participants contractats.  
 
A3 = Total per indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments 
de contracte dels participants contractats, calculats d’acord amb la legislació.  
 
A4 = Cost de la formació que inclou el/s cost/os de l’assegurança/ces. 
 
A5 = El 10% del cost en concepte de cofinançament  
 
A6 = Cost de la vigilància de la salut dels participants, de les accions relatives a la formació i la 
informació dels participants relatives als articles 18 i 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de prevenció de riscos laborals, i de l’avaluació de riscos laborals i planificació de l’activitat 
preventiva. 
 
A7 = Cost de l’assegurança del/s treballador/s d’acord amb el conveni col·lectiu d’aplicació. 
 
A8 = En relació amb la contractació laboral dels participants, els pagaments en espècie; les 
dietes; les vacances no efectuades; les hores extraordinàries autoritzades pel CONSELL 
COMARCAL; les indemnitzacions per mort i els trasllats corresponents; les percepcions per 
matrimoni i els complements o plusos salarials. 
 
A9 = Totes les altres despeses que acordi la Comissió de seguiment. 

 

On B = Import definitivament subvencionat i pagat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
 
On C= Import pagat per l’AJUNTAMENT, d’acord amb allò que preveu el pacte 5.3 d’aquest 
conveni. 
 
On D = Despeses de desplaçaments/locomoció/transport del/s treballador/s participant/s en 
el/s projecte/s, incloses les originades per l’acció formativa. 
 
On E = Cost de l’equip de protecció individual i el cost del vestuari laboral  del/s treballador/s 
que ha prestat assistència a l’AJUNTAMENT.  

 

6. EL CONSELL COMARCAL ha de notificar a l’AJUNTAMENT la liquidació efectuada d’acord amb 
el pacte 5.5 anterior, a través de la plataforma EACAT. 

 
L’AJUNTAMENT disposa d’un termini de 10 dies hàbils per fer-hi al·legacions. En el cas que 
l’AJUNTAMENT no presenti les al·legacions en el termini indicat, la liquidació notificada 
esdevindrà definitiva.  
 
En el cas que es presentessin al·legacions en el termini indicat, el CONSELL COMARCAL les 
resoldrà i notificarà la liquidació definitiva a l’AJUNTAMENT.  

 
7. En el cas que l’AJUNTAMENT no hagi presentat al·legacions en els termes previstos en el pacte 

5.6 anterior, en el termini d’un mes comptador a partir de la notificació de la liquidació: 



 

 

 
a) El CONSELL COMARCAL ha de retornar a l’AJUNTAMENT l’import que resulti de la 

liquidació, si aquesta és negativa. 
 

b) L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL l’import que resulti de la liquidació, si 
aquesta és positiva. 
 

8. En el cas que l’AJUNTAMENT hagi presentat al·legacions en els termes previstos en el pacte 5.6 
anterior, en el termini d’un mes comptador a partir de la notificació de la resolució de les 
al·legacions:  

 
a) El CONSELL COMARCAL ha de retornar a l’AJUNTAMENT l’import que resulti de la 

liquidació definitiva, si aquesta és negativa. 
 

b) L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL l’import que resulti de la liquidació 
definitiva, si aquesta és positiva. 
 

9. L’AJUNTAMENT s’ha de fer càrrec dels interessos de demora que es generin pels seus possibles 
retards en el pagament de la bestreta i les liquidacions regulades en aquest pacte. 

 
10. L’AJUNTAMENT haurà de fer front a les quantitats que resultin a retornar en el cas que la 

subvenció sigui reduïda totalment o parcialment abans que no es dicti la resolució definitiva 
d’atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, abonant al CONSELL COMARCAL l’import 
total que aquest hagi de suportar i deixant indemne el CONSELL COMARCAL de qualsevol tipus 
de responsabilitat.    

 
Així mateix, l’AJUNTAMENT haurà de fer front a les quantitats que resultin a retornar abonant al 
CONSELL COMARCAL l’import total que aquest hagi de suportar i deixant indemne el CONSELL 
COMARCAL de qualsevol tipus de responsabilitat, en el cas que la concessió de la subvenció així 
com l’efectivitat de la quantia addicional a què es fa esment en l’article 6 de la RESOLUCIÓ, es 
vegi afectada per la manca de la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la 
resolució de la concessió de la subvenció. 

 
11. 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 raó 
d’aquest conveni.  

 

Sisè. Retorn de quantitats percebudes o reintegrament de la subvenció 
 
Sempre que no sigui una causa imputable al CONSELL COMARCAL, si per qualsevol 
circumstància es renunciés a la subvenció, esdevingués sense efectes o resultés invalidada, 
nul·la, anul·lada, revocada, revisada, modificada o s’hagués de procedir al reintegrament de 
quantitats subvencionades, l’AJUNTAMENT serà responsable i haurà de fer front a les quantitats 
que resultin a retornar i els interessos que corresponguin, abonant al CONSELL COMARCAL 
l’import total que aquest hagi de suportar, deixant indemne el CONSELL COMARCAL de 
qualsevol tipus de responsabilitat.    
 
En el cas que ja s’hagi practicat la liquidació que preveu el pacte cinquè d’aquest conveni,  es 
revisarà la liquidació per incloure les quantitats que en resultin. 
 
Els imports que no siguin subvencionables d’acord amb l’ORDRE, però que en virtut d’aquest 
conveni l’AJUNTAMENT s’hagi obligat a abonar al CONSELL COMARCAL, inclòs el percentatge 
de cofinançament, corresponen a tots els efectes al CONSELL COMARCAL.  
 
Setè. Renúncia 
 
L’AJUNTAMENT pot sol·licitar renunciar totalment o parcialment a l’assistència tècnica  per 
causes justificades, de forma expressa i mitjançant un escrit motivat dirigit al CONSELL 
COMARCAL.  
 



 

 

Aquesta sol·licitud de renúncia s’ha de validar i acordar en la Comissió de seguiment que preveu 
aquest conveni, sens perjudici de la resolució que en faci l’òrgan competent d’acord amb allò 
establert a l’ORDRE. 
 
Vuitè. Comissió de seguiment  
 
1. Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni que vetlla pel correcte compliment de 

les obligacions que s’hi preveuen i que té les funcions següents: 
 

a) Validar les propostes de modificació que proposi l’AJUNTAMENT o el CONSELL 
COMARCAL.  

 
b) Validar i acordar les sol·licituds de renúncia de l’assistència tècnica.  

 
c) Acordar aquelles altres despeses derivades o originades per l’execució del/s projecte/s. 

 
d) Fer el seguiment del compliment de les obligacions corresponents al règim econòmic que 

preveu aquest conveni.  
 

e) Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni.  
 
2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents:  
 

a) El president o presidenta del CONSELL COMARCAL que la presideix, o en el seu defecte 
el conseller o consellera comarcal de l’àrea on estigui adscrit el projecte. 
 

b) Un regidor o regidora de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.  
 

c) El gerent del CONSELL COMARCAL, el qual té la condició de vocal.  
 

d) Un tècnic de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.  
 

e) Un tècnic del CONSELL COMARCAL de l’àrea en què estigui adscrit el projecte, el qual 
té la condició de vocal. 

 
f) El secretari o secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del mateix 

òrgan o per una persona al servei del CONSELL COMARCAL. En aquest darrer cas, 
assisteix a les sessions amb veu i sense vot. 

 
3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens.  

 

Novè. Execució de les accions i prevenció de riscos laborals 
 
1. Termini d’execució: 

 
El termini d'execució de les accions subvencionables previstes en la RESOLUCIÓ s'ha iniciat 
el 31 de desembre de 2020. El Programa tindrà una durada de 14 mesos. 
 
Les actuacions previstes en aquesta Resolució s'hauran de realitzar dins del període 
d'execució del programa esmentat.  

 
Tot això, sens perjudici de les eventuals modificacions de l’ORDRE, la RESOLUCIÓ i d’allò 
establert a l’apartat 2 d’aquest pacte.  

 
 

2. L’execució de les accions no podrà iniciar-se o continuar en cas d’incompliment d’alguna de 
les obligacions següents:  
 
a) EL CONSELL COMARCAL ha de fer l’avaluació de riscos laborals i la planificació inicials 

de l’activitat preventiva d’acord amb el/s projecte/s, o encarregar-la a un servei de 
prevenció extern, i trametre-la a l’AJUNTAMENT a través de la plataforma EACAT. 



 

 

  
b) En el termini màxim de deu dies hàbils comptadors a partir de la comunicació prevista en 

l’epígraf precedent, l’AJUNTAMENT ha de revisar l’avaluació i la planificació inicials i 
notificar al CONSELL COMARCAL per EACAT la seva conformitat o les modificacions 
que proposa d’acord amb les funcions que hagin de desenvolupar els participants i 
segons les circumstàncies dels llocs de treball, pronunciant-se també expressament en 
relació amb els equips de protecció individual.  

 
En el cas que l’AJUNTAMENT doni la seva conformitat a l’avaluació de riscos laborals i la 
planificació de l’activitat preventiva, aquestes esdevenen definitives, sens perjudici que 
puguin ser modificades d’acord amb el que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals.  

 
c) Un cop rebuda la notificació de l’AJUNTAMENT, si aquesta no és de conformitat, el 

CONSELL COMARCAL o el servei de prevenció extern analitzaran les modificacions 
proposades per l’AJUNTAMENT i refaran, si ho consideren oportú, l’avaluació i la 
planificació de l’activitat preventiva, notificant en tot cas a l’AJUNTAMENT, abans de l’inici 
de les accions, l’avaluació i la planificació definitiva, sens perjudici que puguin ser 
modificades d’acord amb el que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 
de riscos laborals. 
 

d) El CONSELL COMARCAL ha de dotar al/s treballador/s contractat/s de l’equip de 
protecció individual necessari per a l’execució del/s projecte/s abans o en el moment de 
l’inici del treball de cadascun d’ells, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de 
l’activitat preventiva definitiva. 

 
El CONSELL COMARCAL ha d’acreditar aquesta circumstància a l’AJUNTAMENT   
mitjançant una còpia del/s document/s de control d’entrega d’equips de protecció 
individual signat/s pel/s treballador/s contractat/s no més enllà del dia de l’inici dels treball.  
 
 

e) El Consell de Relacions Laborals de Catalunya, ha elaborat i publicat un recull de 
recomanacions de mesures preventives i organitzatives per dur a terme la planificació 
(https://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/el_crl/activitat/activitat/mesur
escoronavirus/). 
 
En aquest sentit, l’AJUNTAMENT ha de presentar una declaració responsable al 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL mitjançant la plataforma EACAT, 
d'acord amb el model que li faciliti el CONSELL COMARCAL, indicant el compromís de 
dur a terme les mesures corresponents del detall d'actuacions previstes en l'apartat I del 
document de les Recomanacions esmentat. 
  

  
Desè. Vigència  

 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins al 
compliment de les obligacions que s’hi contenen.  
 

 
Onzè.  Extinció 

 
1. Les causes d’extinció del conveni són les següents: 

  
a) L’acord entre les parts. 
b) El compliment del període de vigència. 
c) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les 

parts, i de forma expressa, les següents:  
 
1) Incompliment per part de l’AJUNTAMENT d’allò establert a l’apartat 4 del pacte 4t 

d’aquest conveni i/o de les obligacions que li són establertes al pacte 9.2 d’aquest 
conveni.  



 

 

 
2) Incompliment per part de l’AJUNTAMENT de l’obligació d’abonament de l’import 

corresponent al pacte 5.4 d’aquest conveni.  
 
d) La impossibilitat de compliment de l’objecte del conveni.  
 

2. Quan l’incompliment sigui imputable a l’AJUNTAMENT, aquest serà responsable i haurà de 
fer front a les quantitats que resultin a pagar, a retornar i els interessos que corresponguin, 
abonant al CONSELL COMARCAL l’import total que aquest hagi de suportar per qualsevol 
concepte, inclosa la/les indemnització/ns per finalització del/s contracte/s, deixant indemne el 
CONSELL COMARCAL de qualsevol tipus de responsabilitat. 
 
El règim de liquidació del cost total derivat o originat per l’execució del/s projecte/s que preveu 
aquest conveni no serà d’aplicació en els casos d’extinció del conveni per incompliment, sens 
perjudici que el CONSELL COMARCAL hagi de practicar una liquidació a l’AJUNTAMENT 
pels conceptes i quantitats que hagi suportar o fer front.   

 

Dotzè. Jurisdicció  
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran 
de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

  
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen.” 
 

2. Aprovar el contingut específic del conveni transcrit en el punt precedent, d’acord amb el 
detall següent:  
 
a) En relació amb l’expositiu 12è i el pacte 2.2 del conveni:  

 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Línia Durada 
Nombre 

d’assistències 

Bigues i Riells 
Campanyes d’inventari de béns 
públics i conscienciació 
ciutadana 

DONA 12 1 

Caldes de Montbui 
Administració electrònica i 
gestió de la informació 

DONA 12 1 

La Garriga 
Campanyes d’inventari de béns 
públics i conscienciació 
ciutadana 

DONA 12 1 

La Roca del Vallès 
Administració electrònica i 
gestió de la informació 

DONA 12 1 

Lliçà d'Amunt 
Servei temporal de suport a les 
llars 

DONA 12 1 

Llinars del Vallès Fem lluir el Vallès Oriental! DONA 12 1 

Montmeló Fem lluir el Vallès Oriental! DONA 12 1 

Sant Fost de 
Campsentelles 

Fem lluir el Vallès Oriental! DONA 12 1 

Santa Eulàlia de 
Ronçana 

Campanyes d’inventari de béns 
públics i conscienciació 
ciutadana 

DONA 12 1 



 

 

 

b) En relació amb el pacte 5.1 del conveni: 
 
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte Línia Durada 

 Nombre 

d'assistències 

sol·licitades 

 Previsió del 10% de 

cofinançament  

 Previsió costs 

treballadors i 

formació  

 Previsió del 

cost 

vigilància de 

la salut 

 Previsió del 

cost de 

formació de 

riscos 

laborals  

 Previsió del cost de 

l’assegurança d’acord 

amb el conveni 

col·lectiu d’aplicació 

 Previsió import 

indemnització per 

finalització de 

contracte 

 Previsió del cost 

total  

Bigues i Riells 
Campanyes d’inventari de béns 

públics i conscienciació ciutadana 
DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

Caldes de Montbui 
Administració electrònica i gestió 

de la informació 
DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

La Garriga 
Campanyes d’inventari de béns 

públics i conscienciació ciutadana 
DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

La Roca del Vallès 
Administració electrònica i gestió 

de la informació 
DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

Lliçà d'Amunt 
Servei temporal de suport a les 

llars 
DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

Llinars del Vallès Fem lluir el Vallès Oriental! DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

Montmeló Fem lluir el Vallès Oriental! DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

Sant Fost de Campsentelles Fem lluir el Vallès Oriental! DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

Santa Eulàlia de Ronçana 
Campanyes d’inventari de bens 

públics i conscienciació ciutadana 
DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  



 
 
 

 

 
 

 

c) En relació amb el pacte 5.4 del conveni:  
 

Ajuntament / Entitat Nom del projecte 
Previsió del 
total del cost 

20% de la 
previsió del 

total del cost 

Bigues i Riells 
Campanyes d’inventari de béns públics i 
conscienciació ciutadana 

22.083,37 €  4.416,67 €  

Caldes de Montbui 
Administració electrònica i gestió de la 
informació 

22.083,37 €  4.416,67 €  

La Garriga 
Campanyes d’inventari de béns públics i 
conscienciació ciutadana 

22.083,37 €  4.416,67 €  

La Roca del Vallès 
Administració electrònica i gestió de la 
informació 

22.083,37 €  4.416,67 €  

Lliçà d'Amunt Servei temporal de suport a les llars 22.083,37 €  4.416,67 €  

Llinars del Vallès Fem lluir el Vallès Oriental! 22.083,37 €  4.416,67 €  

Montmeló Fem lluir el Vallès Oriental! 22.083,37 €  4.416,67 €  

Sant Fost de Campsentelles Fem lluir el Vallès Oriental! 22.083,37 €  4.416,67 €  

Santa Eulàlia de Ronçana 
Campanyes d’inventari de béns públics i 
conscienciació ciutadana 

22.083,37 €  4.416,67 €  

 
 
3. Adherir-nos als principis ètics i regles de conducta següents:  
 

PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS LES PERSONES 
BENEFICIÀRIES DE SUBVENCIONS O AJUTS HAN D'ADEQUAR LA SEVA 
ACTIVITAT, I EFECTES D'UN EVENTUAL INCOMPLIMENT D'AQUESTS PRINCIPIS 
 
D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes 
compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en les bases de 
convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als 
quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual 
incompliment d'aquests principis. 
 
En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de 
conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la 
seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests. 
 
Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i 
podran ser completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la 
subvenció o de l'ajut i/o de la tipologia i característiques de les persones beneficiàries, en 
les bases de la corresponent convocatòria de subvenció o ajut. 
 
Principis ètics i regles de conducta 
 
1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament 
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. 
Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis 
d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. 



 
 
 

 

 
 

 
2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la 
seva activitat, assumeixen les obligacions següents: 
 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. 
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries. 
 
3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen 
les obligacions següents: 
 
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte 

d'interessos. 
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 

l'adjudicació de la subvenció o ajut. 
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni 

per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un 
procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. 

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases 
de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per 
a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència 
imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat 
quart de l'article 3 de la Llei de transparència. 

 
Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta. 
 
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu 
l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres 
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions. 

 
4. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats.” 
 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 32 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
 
 
 
ÀREA DE TURISME 
 



 
 
 

 

 
 

12. Aprovar la modificació d'obligacions reconegudes d'exercicis anteriors en relació 
amb el projecte "La recuperació de la agrobiodiversitat hortícola com a element 
dinamitzador del sector agroalimentari del Vallès Oriental". 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Turisme, de 20 de gener de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 9 de desembre de 2020, el senyor Ignasi Valls Vilaró, gerent, va emetre l’informe 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 de juny de 2013 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va adoptar un acord en el 

qual s’aprova el projecte La recuperació de l’agrobiodiversistat hortícola com a element 
dinamitzador del sector agroalimentari del Vallès Oriental, codi 13/Y/93357 i el finançament de 
part de la diputació de Barcelona és de 12.960,00 euros. 
 

2. El Decret de Gerència 967/2013 de 18 de desembre de 2013 va aprovar en l’apartat 3 de la part 
dispositiva. 

 
“Autoritzar, disposar i obligar una despesa màxima a l’Ajuntament de Granollers per un import 
total de tres mil vuit-cents quaranta euros (3.840 €) a càrrec de la partida números 43020 22706 
del pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 
l’exercici 2013 i aquella que correspongui de l’exercici 2014”. 

 
3. El 23 de juny es signa la justificació de despeses formulari C403 de la Diputació de Barcelona, 

document que consta a l’expedient. 
 
4. El 23 de juny es signa la justificació de despeses formulari C406 de la Diputació de Barcelona, 

document que consta a l’expedient, on hi costa: 

 
 

5. S’ha revisat el major de l’aplicació pressupostària 1.43020.22706 de l’exercici 2013 i 2014 i no hi 
costa la despesa executada per Granollers Mercat, SL. 
 

6. El 23 de juliol de 2014 el Consell Comarcal del Vallès Oriental va rebre l’import 12.960,00 EUROS 
corresponent a la subvenció justificada 13/y/93357.  

 
 
Per tot això, PROPOSO: 
 
1. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 3.433,75 euros a 

l’Ajuntament de Granollers a càrrec de l’aplicació pressupostària 90 92000 22706 corresponent a 
la justificació del projecte La recuperació de l’agrobiodiversistat hortícola com a element 
dinamitzador del sector agroalimentari del Vallès Oriental.” 



 
 
 

 

 
 

 
2. El 20 de gener 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 q) del Text refós de la Llei d’organització comarcal, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, en què li correspon al Ple l’exercici 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. Aprovar la modificació d'obligacions reconegudes d'exercicis anteriors en relació amb el 

projecte "La recuperació de la agrobiodiversitat hortícola com a element dinamitzador del 
sector agroalimentari del Vallès Oriental" per un import de 3.433,75 EUR, a favor de EPE 
Granollers Mercat, i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 90 92000 22706. 
 

2. Notificar aquest acord a la persona interessada.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 32 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
PER URGÈNCIA 
 
PRESIDÈNCIA 
 
1. Aprovar el nomenament del gerent. 
 
Llegida la proposta de Presidència, de 27 de gener de 2021, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 18 de març de 2020, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar les 

Bases i convocatòria del procés de cobertura de la Gerència del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. Finalment, aquest procés de cobertura de la Gerència es declarà desert.   
 

2. Des de l’1 de gener de 2021, la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental és 
vacant com a conseqüència de la renúncia del senyor Ignasi Valls i Vilaró com a gerent.  

 
3. En l’ordre del dia de la sessió de Ple de 27 de gener de 2020 hi consta l’aprovació de la 

monografia de competències de la Gerència, i novament, l’aprovació de les bases i la 
convocatòria del procés de cobertura de la Gerència, mitjançant un procediment d’acord 
amb el Reglament orgànic comarcal. 

 



 
 
 

 

 
 

4. El Reglament configura la Gerència comarcal com un òrgan necessari de l'estructura 
institucional del Consell Comarcal i la defineix com el nivell organitzatiu que fa viable 
l'alineament entre política i gestió en l'àmbit de les seves competències. 
 
D’acord amb l’article 110.4 del Reglament, el procediment de designació de la Gerència 
atén a principis de mèrit i capacitat i criteris d'idoneïtat, i es fa mitjançant procediments 
que garanteixin la publicitat i la concurrència. 
 
En aquest sentit, si bé és cert que el procediment de nomenament de la Gerència 
establert al Reglament no és disponible jurídicament, no és menys cert que la renúncia 
del senyor Ignasi Valls i Vilaró juntament amb el resultat del procés de cobertura de la 
Gerència, que s’ha declarat desert, deixa el Consell Comarcal sense gerent, essent 
aquest un òrgan necessari, no només pel seu caràcter sinó també pel conjunt de 
competències i funcions que desplega.  

 
És en aquest escenari, de vacant del gerent fins a llur cobertura, d’acord amb el procés 
de designació previst al Reglament orgànic comarcal, en què es proposa al Ple el 
nomenament del senyor Antoni Cornellas Aligué, amb DNI XXX8343XX, com a gerent 
del Consell Comarcal, amb experiència per dur a terme les funcions que s’exigeixen per 
a l’exercici del càrrec. A la vegada llur nomenament garanteix la continuïtat en la 
prestació dels serveis administratius i els de caràcter finalista. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. El Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, (TRLOC) regula l’organització comarcal i estableix 
el règim jurídic dels consells comarcals.  
 

2. L’article 12.2 del TRLOC disposa que el gerent del consell comarcal, que exerceix les 
funcions executives que li encomana aquesta Llei, integra també l'organització 
comarcal. 

 
Les competències que s’atribueixen al gerent o a la gerent s’estableixen a l’article 16 del 
TRLOC, que també disposa que el gerent o la gerent és nomenat i cessat pel Ple del 
consell comarcal, a proposta del president o presidenta.  
 
El càrrec de gerent és incompatible amb la condició de regidor o regidora. A més, se li 
apliquen les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat establertes per als membres del 
consell comarcal.  

 
3. L’article 97.1 del Reglament orgànic comarcal, en endavant el Reglament, el qual 

preveu la Gerència comarcal com a òrgan necessari de l'estructura institucional del 
Consell Comarcal.  

 
4. L’article 105.3 del Reglament, el qual disposa que el nomenament de la Gerència és 

competència del Ple, a proposta de la Presidència. 
 

5. L’article 32.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, estableix que la relació de llocs de treball 
documentada en la forma que s'expressa a l'article 29 d'aquest Reglament l'ha d'aprovar 
el ple de la corporació o l'òrgan corporatiu superior de l'entitat local. Igualment, el mateix 
òrgan ha d'aprovar les modificacions que es produeixin. 

 



 
 
 

 

 
 

6. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, en 
endavant LBRL, i l’article 114.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, 
estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a regla general, 
per majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple quan els vots 
afirmatius són més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de la LBRL i l’article 
114. 3 del TRLMRLC estableixen els supòsits en què es requereix el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de les corporacions. Així mateix, l’article 
114.2 del TRLMRLC preveu els supòsits en què es requereix el vot favorable de les 
dues terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació.  

 
En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva aprovació, 
essent suficient la seva adopció per majoria simple.  

 
7. L’article 14 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. Nomenar gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental el senyor Antoni Cornellas 

Aligué, amb DNI XXX8343XX, fins a la cobertura de la Gerència d’acord amb el procés 
de designació previst al Reglament orgànic comarcal, amb la retribució que li correspon 
d’acord amb el pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2021.  

 
2. Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona i al taulell d’anuncis.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Senyor Joan Galiano, endavant. 
 
El senyor Joan Josep Galiano i Peralta 
 
Gràcies president, des d’Esquerra Republicana volem fer un agraïment al senyor Emilio 
Cordero, que ens ha informat d’aquesta incorporació, tant al portaveu del grup com a mi en 
persona avui a la plaça de Parets, i volem agrair que ens hagin fet aquesta deferència de 
comunicar-nos la incorporació d’aquest punt amb aquesta antelació, em consta que ens han 
comentat que s’havia parlat amb la resta de formacions i en aquest cas volem comunicar 
que el nostre vot, i amb ganes que aquest procés finalitzi el més aviat possible, serà 
favorable en aquest cas. 
 
El president 
 
Molt bé, alguna intervenció més? Endavant Manuel. 
 
El senyor Manuel Losada Seivane 
 
Sí, també ratificar que el senyor Jordi Manils, vicepresident, ens ha trucat i ens ha informat 
en tot moment d’aquest punt que s’incorpora al ple. 
 



 
 
 

 

 
 

El president 
 
Molt bé, aquesta és la línia que volem seguir. Passaríem a votació. 
 
El ple aprova la proposta amb els 30 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Esquerra 
Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i 
Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric 
Gisbert i Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, 
Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Socialista, els 
senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Marialluïsa Ferré 
García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i 
Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Catalina Siles Royo, 
Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per 
Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, 
Francesc Colomé Tenas, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part 
del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i José Antonio 
Montero Domínguez. I les 2 abstencions de, per part del Grup Comarcal Ciutadans, la 
senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
El president 
 
Queda aprovat el punt, Toni Cornellas benvingut novament ha la que ha estat casa teva, 
serà per poc temps però t’agraïm tots plegats la teva disponibilitat de trencar la teva jubilació 
per venir a ajudar encara que siguin 2 o 3 mesos, aquesta institució que tant estimes. 
Benvingut Toni Cornellas. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
2. Aprovar l’expedient 4 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos 
i despeses de l’exercici 2021, en la seva modalitat de transferències de crèdits. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 27 de gener de 2021, que és la que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 27 de gener de 2021, la senyora Esperança Colom Canal, interventora, ha emès l’informe 
següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 26 de gener de 2021 el senyor  Jordi Manils Tavio - (SIG) (CONSELLER DE PROMOCIÓ 

ECONÒMICA), ha signat la proposta de modificació del pressupost número 2021/04 que diu:  
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Decret de presidència 2020PRES00465 de 5 de novembre de 2020 va aprovar acceptar la 

subvenció de 348.421,70 euros per a la realització del programa Treball i Formació 
convocatòria extraordinària 2020 del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, atorgada per 
Resolució de la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya següent (X202000477):  
 
a)Línia COVID:   174.210,84 € 
b) Línia PANP-COVID:   174.210,84 € 
TOTAL:    348.421,70 € 



 
 
 

 

 
 

 
2. Un cop passat el procés de selecció (X2020009932) es va procedir a la contractació del 

personal de forma escalonada entre novembre i desembre. de 2020 per dur a terme 
programa Treball i Formació convocatòria extraordinària 2020.  
 

3. El 18 de desembre de 2020 es va contractar a 3 persones i el 21 de desembre a  6 persones 
més produint-se una errada en l’inici del contracte. 
 

4. En posterioritat es va comunicar una errada en l’inici del contracte i atès que s’està negociant 
amb el Servei d’Ocupació de Catalunya a l’hora que també s’està intentant trobar vies 
alternatives de finançament, s’ha considerat socialment no necessari no rescindir aquests 
contractes de treball fins que hi hagi una via de finançament. 
 

5. El cost del personal extret de la nòmina del mes de gener és de 13.898,97 euros i la previsió 
de 3 mesos és de 41.696,91 euros. 

 
CODI TREBALLADOR 316 317 318 319 320 321 322 323 324 1 MES 3 MESOS 

(00111) 009 LOCOMOCIÓ 
      

3,85 
  

3,85 11,55 
(00111) 068 SOU MES 1.000,00 566,67 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 8.566,67 25.700,01 
(00111) 069 PRORR PAG 166,67 94,45 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 1.427,81 4.283,43 
(00111) 300 COMPL. IT 

 
126,38 

       

126,38 379,14 
(00111) 593 INDEMNIZ 

         
0,00 0,00 

(00111) 844 ACCIDENTE 
 

379,17 
       

379,17 1.137,51 
            TOTAL DEVENGOS 1.166,67 1.166,67 1.166,67 1.166,67 1.166,67 1.166,67 1.170,52 1.166,67 1.166,67 10.503,88 31.511,64 
(00111) 042 REG MES 

         
0,00 0,00 

(00111) 610 EMB.SALAR. 
     

65,00 
   

65,00 195,00 
(00111) 762 RETEN.IRPF 

         
0,00 0,00 

(00111) 838 DTO.C.COM 54,83 53,01 54,83 54,83 54,83 54,83 54,83 54,83 54,83 491,65 1.474,95 
(00111) 840 DTO.ACC. 19,83 19,17 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83 19,83 177,81 533,43 
(00111) 862 RETEN.IRPF 105,00 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 23,33 291,64 874,92 
            TOTAL RETENCION 179,66 95,51 97,99 97,99 97,99 162,99 97,99 97,99 97,99 1.026,10 3.078,30 
            TOTAL LIQUIDO 987,01 1.071,16 1.068,68 1.068,68 1.068,68 1.003,68 1.072,53 1.068,68 1.068,68 9.477,78 28.433,34 
            COSTE S.S. EMPR. 362,83 350,74 362,83 362,83 362,83 362,83 362,83 362,83 362,83 3.253,38 9.760,14 
            COSTE H.E. EMPR. 

        

0,00 0,00 
            COSTE ACC. EMPR. 17,50 16,92 17,50 78,16 78,16 78,16 78,16 78,16 78,16 520,88 1.562,64 
            PRESTACIONES 

 
379,17 

       

379,17 1.137,51 
            TOTAL COSTE S.S. 380,33 -11,51 380,33 440,99 440,99 440,99 440,99 440,99 440,99 3.395,09 10.185,27 
            TOTAL 1.547,00 1.155,16 1.547,00 1.607,66 1.607,66 1.607,66 1.611,51 1.607,66 1.607,66 13.898,97 41.696,91 

 
6. En el pressupost inicial del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’any 2021 aprovat pel 

Ple de 16 desembre de 2020 i consta l’aplicació pressupostària 90 92000 50000 Fons de 
contingència per contingències generals per un import total de 109.326,12 € i a data d’avui el 
crèdit no ha variat. 

 
7. Davant la necessitat d'atendre les despeses detallades, es precisa efectuar una modificació 

del pressupost de despeses i ingressos de 2021 per transferències de crèdit entre aplicacions 
per un import total de 41.696,91 euros a càrrec de les aplicacions que es detallen i Donar 
compte i ordenar al Servei de Comptabilitat del Consell Comarcal del Vallès Oriental, i a la 
Intervenció per dur a terme de manera immediata la comptabilització i execució de les 
diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-administratius d’aquestes 
específiques modificacions al Pressupost de l’Exercici 2020 
 
Disminució pressupost de despeses 
90 92000 5000 Fons contingència per contingències generals .............................  41.696,91 
Increment pressupost d’ingressos 
41 24100 13100 TRFOE COVID 2020: Retribucions   ...........................................  31.511,64 
41 24100 16000 TRFOE COVID 2020: Seguretat Social  ....................................  10.185,27” 
 

D' acord amb aquesta proposta, i en virtut de les facultats  previstes a l’apartat a l’art. 4.1.b).3  del 
Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional,  
 
 
INFORMO 

 
Primer. Reial Decret Leg. 2/2004, de 5 de març, del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals. 



 
 
 

 

 
 

1. Reial Decret  500/1990, de 20 d' abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del Títol sisè 
del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Local. 

2. Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
general d’estabilitat pressupostària. 

3. Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament  de 
desenvolupament d'aquesta llei, en la seva aplicació a les entitats locals  (Reglament).  

4. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) pel qual s'aprova el  Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, en relació al principi d'Estabilitat Pressupostària 
(articles 54.7 i 146.1). 

5. Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Segon. l’ establert en l’article 40.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, la transferència de crèdits 
és aquella modificació del pressupost de despeses mitjançant la que, sense alterar la quantia total del 
mateix, s’imputa l’ import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions pressupostàries amb diferent 
vinculació jurídica. 
 
Les transferències de crèdits de qualsevol classe, en virtut de l’establert en l’article 161 de la Llei 
39/1988 i en l’article 41 del Reial decret 500/1990, pel qual es desenvolupa el capítol I, del títol VI, de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, estaran subjectes a les 
següents limitacions: 
 

1. No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici. 
2. No podran minorar-se els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 

transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com a 
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats. 

3. No incrementaran crèdits que com a conseqüència d’altres transferències hagin estat objecto 
de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal. 

 
Les anteriors limitacions no afectaran a les transferències de crèdit a les que fan referència els 
programes d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es tracti de crèdits 
modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades pel Ple. 
 
Tercer. De conformitat amb l' establert a l' apartat tercer de l' article 40  del Reial decret 500/90   l' 
aprovació de transferències de crèdit entre diferents grups de funció serà competència del Ple de la 
Corporació   excepte  quan afectin  a crèdits de personal. 

 
Quart. Les entitats locals estan sotmeses al compliment del principi d’estabilitat pressupostària en 
l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos prevista a l’article 165 del Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el TRLRHL. 
 
Així es reitera a l’article 11 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera : 
 
1. «1. L'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin a les 
despeses o ingressos de les administracions públiques i altres entitats que formen part de el sector 
públic se sotmetrà a el principi d'estabilitat pressupostària. 2. 4. Les corporacions locals han de 
mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari. " 3. A l'article 16 de Reial Decret 1463/2007, 
de 2 de novembre, paper qual s'aprova el Reglament de desenvolupament  de la Llei 18/2001, de 12 
de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, és regulin els modificacions pressupostàries que han de 
donar Compliment a l'Estabilitat Pressupostària. 4. L'interventor local detallarà en el seu informe els 
càlculs efectuats i els ajustos practicats sobre la base de les dades dels capítols 1 a 9 dels estats de 
despeses i ingressos pressupostaris, en termes de Comptabilitat Nacional, segons el Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. "  
 
En el supòsit de la transferència de crèdit l’estabilitat pressupostària no es veu alterada, ja que es 
traspassa la despesa d’un capítol a un altre mantenint l’equilibri. 
 



 
 
 

 

 
 

La IGAE a través de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local afirma que La 
verificació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa no és 
requisit previ i necessari per l’aprovació dels expedients de modificació pressupostària atenent a les 
normes exclusivament pressupostàries, sense perjudici de l’actualització trimestral a que es refereix la 
ordre HAP/2105/2012 i les mesures que es poguessin adoptar com a conseqüència de la seva 
avaluació i que estan regulades en la Llei Orgànica 2/2012, els càlculs pertinents es realitzaran amb 
posterioritat una vegada s’enviï l’ esmentada documentació trimestral al ministeri d’ hisenda  a traves 
de la plataforma virtual,  
 
 
IV. CONCLUSIONS. 
 

 Pel que respecte als contingut de la proposta de l’expedient de modificació de crèdit  per 
transferència entre partides del mateix programa, la proposta  es ajustada  a la normativa que 
resulta aplicable. 

 En el supòsit de transferència de crèdit la estabilitat pressupostaria no es veu alterada ja que 
suposa el traspàs d´uns crèdits a altres sense que s´incrementin les dotacions pressupostaries.  

 Si be  la verificació del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de la regla de la 
despesa no és requisit previ i necessari per l’aprovació dels expedients de modificació 
pressupostària atenent a les normes exclusivament pressupostàries, sense perjudici de 
l’actualització trimestral a que es refereix la ordre HAP/2105/2012 i les mesures que es 
poguessin adoptar com a conseqüència de la seva avaluació i que estan regulades en la Llei 
Orgànica 2/2012, aquesta verificació tindrà lloc en el tràmit  de tramesa de la informació 
trimestral al MINHAP en els termes de les previsions establertes al l´ordre HAP/2105/2012. 

 
Per la qual cosa s'informa als efectes oportuns, sense perjudici de criteri millor fonamentat.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 41 i ss del Reial decret 500/1990 de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

capítol I del títol VI de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals –actualment, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2005- relatiu a les transferències de 
crèdits. 

 
2. L’article 20 de les Bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses de 

2021, aprovades en sessió plenària de 16 de desembre de 2020, relatiu a la tramitació 
dels expedients de transferències de crèdits. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar l’expedient de transferències de crèdits número 4 del pressupost general 

d’ingressos i despeses de l’any 2021, en el sentit següent: 
 
Disminució pressupost de despeses 
90 92000 5000 Fons contingència per contingències generals .....................  41.696,91 
Increment pressupost d’ingressos 
41 24100 13100 TRFOE COVID 2020: Retribucions   ..................................  31.511,64 
41 24100 16000 TRFOE COVID 2020: Seguretat Social  .............................  10.185,27 
 

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de 



 
 
 

 

 
 

Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, 
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició, per resoldre-les. 
 

3. Donar compte i ordenar a la Intervenció per tal de dur a terme la comptabilització i 
execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-
administratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost.” 

 
El president 
 
Molt bé, fem una prèvia amb el senyor Jordi Manils, endavant, i després ha demanat la 
paraula el senyor Marc Candela. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Gràcies president, aquesta modificació de crèdit és deguda a una errada en la tramitació 
dels expedients, una errada de una persona que treballa a la casa, vam tramitar una part 
dels expedients del Treball i Formació fora de termini i per tant, quedarem exclosos de la 
subvenció d’aquesta part, aquests contractes que s’han presentat fora de termini. Aquesta 
casa havia de prendre una determinació que era suspendre aquests contractes, son 
treballadors i treballadores amb perfils de vulnerabilitat social que estan a diversos 
ajuntaments de la comarca a dia d’avui, també al Consorci de Residus i també al Consell 
Comarcal, havíem de prendre la determinació de suspendre aquests contractes o assumir 
amb fons propis del Consell Comarcal que tothom es pot equivocar i que quan ens 
equivoquem s’equivoca la institució, tots i totes, i entre tots i totes solucionem les situacions 
complicades que tenim. 
 
I per tant, avui el que fem és modificar el pressupost per solucionar una part d’això, aquests 
41.000 euros serviran per pagar les nòmines d’aquests treballadors i treballadores, per res 
més que per pagar aquestes nòmines, de manera que garantim, primer, que aquestes 
persones no es queden sense feina, i segon, que els ajuntaments que han conveniat amb 
nosaltres aquestes contractacions no es queden sense el servei que aquestes persones 
estan prestant en els seus municipis. Creiem que és la nostra obligació, com a govern del 
Consell Comarcal, garantir que els ajuntaments poden tirar endavant els seus projectes i 
sobretot garantir que persones que se’ls ha compromès que tindrien una feina durant 9 
mesos no els fallem i no els deixem sense aquesta feina, i per tant comprometem els 
recursos del nostre propi fons de contingència, recursos que potser havíem pensat destinar 
a fer altres coses, comprometem aquests recursos per garantir la continuïtat d’aquests 
serveis i la continuïtat dels contractes laborals d’aquestes persones. 
 
No obstant això, també indagarem fórmules per aconseguir majors ingressos que puguin 
subsanar la pèrdua d’aquesta subvenció i si arriben aquests majors ingressos, cosa que 
esperem i desitgem, també farem una modificació pressupostària per incorporar-los, com és 
evident i recuperarem aquesta part del fons de contingència. 
 
El president 
 
Gràcies Jordi, Marc endavant. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Bon vespre i bon any a tothom perquè no ens havíem vist encara, nosaltres en aquest punt 
ens abstindrem però volem explicar per què. Ens abstenim principalment perquè estem 
d’acord en el fons del punt, és a dir que aquestes persones i aquests projectes que hi han al 



 
 
 

 

 
 

darrera s’han de continuar, aquests compromisos amb els municipis i sobretot i més 
important, aquests compromisos amb el personal que té unes expectatives laborals 
ajudades pel Consell Comarcal. Això estem d’acord, no acabem de veure clar, també perquè 
se’ns ha explicat fa una estona, el per què es paga d’un fons de contingència que entenem 
que, i més amb la pandèmia que tenim a dia d’avui, hauria d’anar a altres coses. Tampoc 
vull entrar més aquí. 
 
Sí que després de la intervenció del conseller, ha dit que no es dedicarà res més que sigui 
pagar nòmines, no esperàvem una altra cosa o així ho desitgem, però en tot cas sí que fer 
una referència a una persona de la corporació, dir que és un error d’una persona crec que 
com a partits d’esquerres és fora de lloc, sort que després ho ha rectificat, i quan s’equivoca 
una persona, jo no ho exposaria en públic, s’equivoca la institució perquè és un equip de 
persones i al final, el que volíem també traslladar és el nostre recolzament al personal i a la 
plantilla del Consell i que s’equivoca la institució quan alguna persona s’equivoca. Res més. 
 
El president 
 
Molt bé, alguna intervenció més?  
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Sí president, si no hi ha més intervencions, ho traiem del fons de contingència perquè no hi 
ha un altre lloc d’on treure-ho Marc, el pressupost està fet i quadrat de fa tres setmanes i per 
tant les partides estan compromeses per fer coses durant aquest any i per tant quan tenim 
una despesa sobrevinguda d’aquesta quantia, necessàriament l’hem de treure del fons de 
contingència perquè no tenim un altre lloc d’on treure-la ara mateix, com explicava a la 
intervenció prèvia esperem poder trobar majors ingressos que tornin a reforçar el fons de 
contingència. 
 
I sobre les errades, doncs sí, ens equivoquem tots, jo el primer, i segurament un dels que 
més s’equivoca i quan ens equivoquem, s’equivoca un i segurament jo m’equivoco molt, i 
insisteixo que la voluntat d’aquest govern i segur que també dels partits que no esteu al 
govern és assumir aquestes errades en plural, col·lectivament, i veure què és el millor per la 
gent, pels ajuntaments de la nostra comarca i per la nostra institució, i això és el que crec 
que fem avui i crec que estem tots d’acord en el fons del que fem. 
 
El president 
 
Molt bé, jo per finalitzar, independentment del que ha passat, si algú ens ajuda i té més força 
que nosaltres a entrar al Departament de Treball per intentar revertir aquesta situació, estem 
oberts a qualsevol ajuda que se’ns pugui fer, no és fàcil perquè en el tema de subvencions 
els terminis son els que son, però aquí ho deixo. Molt bé, passaríem a votació. 
 
El ple aprova la proposta amb els 19 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Socialista, 
els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Marialluïsa Ferré 
García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i 
Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Catalina Siles Royo, 
Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per 
Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, 
Francesc Colomé Tenas, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas i per part 
del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i José Antonio 
Montero Domínguez. I les 13 abstencions de, per part del Grup Comarcal Esquerra 
Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i 
Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric 



 
 
 

 

 
 

Gisbert i Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, 
Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre i per part del Grup Comarcal Ciutadans, la 
senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2020PRES000529, d'11 de desembre 
de 2020, al 2020PRES000587, de 30 de desembre de 2020, i del 2021PRES000001, de 4 
de gener de 2021, al 2021PRES000068, de 21 de gener de 2021. 
 
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Presidència del 
2020PRES000529, d'11 de desembre de 2020, al 2020PRES000587, de 30 de desembre de 
2020, i del 2021PRES000001, de 4 de gener de 2021, al 2021PRES000068, de 21 de gener 
de 2021. 
 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2020GER001921, d'11 de desembre de 
2020, al 2020GER002043, de 30 de desembre de 2020. 
 
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència del 
2020GER001921, d'11 de desembre de 2020, al 2020GER002043, de 30 de desembre de 
2020. 
 
 
13. Precs i preguntes. 
 
El president 
 
Alguna qüestió, precs, preguntes? Marc, endavant. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Sí, per ordenar una mica el nostre grup i facilitar la feina en la gestió del desenvolupament 
del ple, jo faré dues preguntes i posteriorment, l’Enric i l’Ignasi faran un prec cada un. El que 
sí que volia és fer un recordatori ara, i per tant seria fora dels precs i preguntes, si el 
president m’ho permet. Més que res perquè avui fa 82 anys que el feixisme a la nostra 
comarca envaint el Baix Vallès, entrant per Mollet del Vallès, Parets, Sant Fost, La Llagosta i 
Martorelles, i avui per això, ja que coincidia amb ple, volíem tenir un recordatori per totes les 
persones que van patir exili, repressió, després de l’entrada del feixisme, del franquisme, a 
les nostres vil·les. Creiem que era idoni tenir-los presents, en memòria i fer-los arribar a ells i 
les seves famílies que continuarem lluitant perquè es faci justícia amb totes aquestes 
persones i sobretot pels seus anhels i per la República. 
 
Dit això, passo a les preguntes. La primera pregunta, entenc que no me la podran respondre 
ara i va més directament a la consellera d’economia i a l’interventora és que, i així també ho 
demanarem via instància, voldríem un informe àrea per àrea de quins ingressos i quines 
despeses tenen al llarg de l’any, és a dir no és el pressupost sinó àrea per àrea, saber això, 
ingressos, despesa, saber si son àrees que generen dèficit del Consell o si generen 
romanent i ingressos, de totes les àrees i departaments que hi ha al Consell Comarcal. 
Aquesta seria la primera pregunta, entenc que no la poden respondre ara. 
 
I la següent pregunta és sobre la situació de la nova seu perquè fa setmanes, mesos, que 
no sabem res de com està la nova seu, el president ha dit fa una estona que aquesta és la 



 
 
 

 

 
 

manera que els agradaria treballar que és comunicant les coses i ens sorprèn perquè fa 
setmanes que no sabem res, de fet des del darrer ple de pressupostos que no sabem res al 
respecte, i per tant no ens volíem preguntar si s’ha avançat alguna cosa al respecte i 
entenem que si avança, ens tindran en compte igual que la resta dels grups. Passo la 
paraula a la resta de companys. 
 
El senyor Enric Gisbert i Tomàs 
 
Moltes gràcies, és un prec en tot cas dirigit al Jordi Manils, i fa referència a la Taula Vallès 
Avança, que crec que és una cosa bastant important dins de Promoció Ecconòmica, o així 
ho entenem, que és una taula transversal i per tant amb implicació de moltes associacions i 
organitzacions sindicals i empresarials de la comarca, jo Jordi si recordes ja et vaig 
preguntar en una connexió on estava representant a Esquerra si us havíeu plantejat que la 
Cambra de Comerç entrés a l’executiva, crec que em vas respondre que ho teníeu sobre la 
taula però no se, han passat bastants mesos, i no se com està el tema perquè de moment la 
Cambra em comunica que no han rebut cap input, i de la mateixa manera respecta 
l’executiva també voldria saber com està el tema de les convocatòries també pel 
representant dels micropobles, que em sembla que no reben les convocatòries, poder és un 
error simplement de base de dades, gràcies. 
 
El president 
 
Gràcies Enric, més que un prec aquí hi ha alguna pregunta, però bé. Endavant. 
 
El senyor Ignasi Martínez Murciano 
 
Bona tarda, enllaçant una mica el que deia el company Enric de l’executiva, el que no rep les 
convocatòries soc jo, no se quin problema serà perquè em sembla que ja ho vaig comentar 
una vegada i no ho solucionem, però esperem que ho podem solucionar. Més que un prec, 
volia fer una reflexió, sabeu que no soc de participar molt, de xerrar, deixo que els companys 
actuïn, els que som alcaldes ja tenim prou feina i més en els pobles petits, però m’agradaria 
fer una reflexió perquè vulguis o no d’aquí poc farà dos anys que vam encetar aquest curs 
del Consell Comarcal i el vam encetar amb una formació de govern, es van adjuntar unes 
forces i vàreu decidir tirar endavant, evidentment en aquell moment ningú sabia el que 
vindria, ni el Glòria ni la pandèmia, i aquesta pandèmia, no se com explicar-ho això, sembla 
que ens hem acostumat, sembla que és una cosa menys greu del que és, i en realitat és una 
cosa tant greu com que crec que des del Consell Comarcal, igual que estem fent des dels 
ajuntaments, igual que s’està fent des de totes les àrees de govern, s’estan perdent 
oportunitats i s’està deixant de fer coses que poder hauríem de fer. Què vull dir amb això? 
Que trobo a faltar política, al final nosaltres som polítics, quan vinc al Consell Comarcal, i 
soc molt respectuós i m’agrada anar seguint tots els projectes que s’estan fent, veig molta 
feina tècnica, i amb això no entraré, entenc que hi ha projectes de llarg recorregut, etc., allò 
que des del Consell fem gestió que és l’excusa que històricament s’ha dit, allò de finalistes i 
tal, bé, és cert, però al final som polítics i som representants del poble. Aleshores trobo a 
faltar això, el meu prec seria la reflexió que crec que hauríem de fer tots, on està la política? 
Més enllà dels acords de govern, dels partits, etc., crec que hauríem de reflexionar una mica 
d’on està la política en un moment que encara que el Consell Comarcal no sigui una 
institució de primera línia, de trinxera, o sí en alguns casos, els nens del meu poble depenen 
del transport escolar per anar a l’escola, i depenen dels serveis socials, de les llicències 
d’obres i l’enginyeria, depenem de moltes coses als pobles petits. Crec que els que estem al 
Consell, sobretot els que esteu al govern, i si ens demaneu als que estem a oposició, 
hauríem de fer més política. Política vol dir per mi analitzar, legislar, demanar, etc. No ens 
encorsetem o no busquem l’excusa del paraigües de som finalistes, perquè sinó aleshores 
tampoc cal que fem governs de coalició sinó que fem una concentració i anem tirant. 



 
 
 

 

 
 

Deixaria aquesta reflexió d’on està la política, què estem fent, vam començar recordo aquell 
any la sessió d’investidura que crec que no va ser bo per ningú, però allà es van dir grans 
paraules i promeses i projectes, i crec que no ho hem d’oblidar, i més ara. Si hagués estat 
un mandat normal, sense pandèmies, podria entendre moltes coses, però us vull fer saber 
que poder des dels pobles petits, i parlo més com a alcalde que com a representant 
d’Esquerra Republicana, que estem molt necessitats. Que ara quan parlava de la Taula 
Vallès Avança i vaig anar a aquella reunió a Parets hi confiava que hi havia una voluntat de 
fer coses i m’enrecordo que vam parlar del sector primari. No se si sou conscients de la 
situació en la que està el sector primari, el sector turisme, el de l’hostaleria, etc. Estem en 
una situació molt complicada i crec que des de totes les institucions s’ha de fer més política, 
així que deixo la reflexió aquí, és una queixa i segurament amb una part d’autocrítica també, 
no és només per la gent que està governant. Però siguem conscients que estem en 
moments difícils i que la ciutadania més que mai ens ha citat també al Consell Comarcal, 
simplement això. 
 
El president 
 
Molt bé, moltes gràcies Ignasi, passaríem a respostes. La primera pregunta que s’ha fet, 
informe àrea per àrea d’ingressos i despeses, senyora inteventora ho preparem i els hi 
donem resposta, ara evidentment no podem contestar aquesta pregunta, però que ho 
preparin i que abans del proper ple ho tinguin. I pel que fa a la situació de la nova seu anem 
avançant a poc a poc, significa que hem demanat un certificat de qualificació urbanística a 
l’Ajuntament de Granollers, per tant estem en fase tècnica, hem demanat un certificat de 
qualificació urbanística a l’Ajuntament de Granollers perquè ens digui tot l’equipament quina 
qualificació urbanística té, hem demanat també una valoració de l’edifici amb una entitat 
oficial, estem recopilant tota la informació per passar-ho al Departament de Governació 
perquè és el que ens ha d’autoritzar a fer la compra de l’edifici i ens requereix tot una seguit 
de documentació, i també estem ja amb entitats financeres per veure el préstec que hem de 
demanar amb quines condicions ens el donen. També des dels serveis tècnics estan 
treballant per veure quina rehabilitació és la mínima necessària per poder entrar allà. El que 
ho porta i ho lidera en aquests moments és el Jordi Vendrell, el secretari, alguna cosa més a 
afegir? 
 
El secretari accidental 
 
No, la unitat que ha d’autoritzar l’adquisició de l’immoble és la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. I en 
relació amb el certificat de qualificació urbanística, s’hi preveu un seguit de condicions que 
com explicava el president, les estan explorant en aquest moments els serveis de la casa. 
 
El president 
 
Per tant anem avançant tècnicament, en el moment que ho tinguem tot  a sobre la taula ho 
traspassarem políticament i us explicarem el que hi ha perquè podeu prendre una decisió en 
el sentit del vot. 
 
Dins els precs no s’hauria de parlar, tot i que el prec de l’Enric hi havien preguntes, però 
prefereixo que el senyor Jordi Manils, com que hi ha una pregunta allà encoberta, contesti. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Gràcies president, només per aclarir perquè crec que hi ha un parell d’errades de concepte, 
respecte a la Cambra de Comerç, la proposta de que s’incorpori és en el plenari de la Taula 
Vallès Avança, no a la Comissió Executiva, que està taxada per la concertació social, és a 



 
 
 

 

 
 

dir, hi ha els elements que marca la concertació social, que son sindicats representatius, 
patronal i entitats empresarials més representatives del territori i administració pública a 
parts iguals, per tant 8 persones representant una part i 8 representant una altra. Això és 
així, ho taxa la concertació social i per tant no hi ha modificacions possibles a l’executiva. 
 
Sí hi ha modificacions possibles en el plenari, sí vam adquirir el compromís de diverses 
organitzacions, la Cambra, però també l’Ateneu cooperatiu del Vallès Oriental, que ha 
mostrat el seu interès de participar, que es poguessin incorporar, primer, en els grups de 
treball que creguin que poden aportar-nos la seva expertesa, i segon, sotmetre la seva 
consideració per a la incorporació en el plenari. Hem de fer un plenari en els propers mesos, 
tenim alguns temes que segur que coneixes perfectament Enric importants entre mans, i per 
tant haurem de fer un plenari, i en el proper plenari entenc que haurem de valorar quines 
d’aquestes entitats que han demanat ser-hi, doncs finalment es poden incorporar al plenari. 
 
I per altra banda, el tema dels micropobles, també és un altre concepte diferent, això 
formava part del grup de reactivació, perquè ens entenguem del comitè de crisi que vam 
crear a l’inici de la pandèmia per fer el pla de reactivació econòmica, en aquesta situació 
vam crear un grup una mica més ampli on participava l’oposició i també altres representants, 
però això un cop aprovat el pla de reactivació econòmica, ha quedat ja en suspens, i desitjo i 
espero no haver-ho de tornar a convocar, perquè voldrà dir que ens anirem sortint d’aquesta 
situació que tenim, en qualsevol cas si tens qualsevol altre dubte sobre això ens podem 
trucar quan vulguis. 
 
El senyor Enric Gisbert i Tomàs 
 
Ben aclarit Jordi, gràcies. 
 
El president 
 
Molt bé, i hi ha hagut la reflexió del conseller Ignasi que consta en acta i tots hem escoltat. 
Sense més punts a tractar, s’aixeca la sessió. 
 
 
S’aixeca la sessió a les dinou hores i cinquanta-quatre minuts, de la qual cosa, com a 
secretari accidental, dono fe, amb el vistiplau del senyor president. 
 
Document signat electrònicament. 
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