
 
 
 

 

 

ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió  
Núm.  2021/3 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 24 de març de 2021 
Hora d’inici:  19:01 h 
Hora de fi: 20:24 h 
Lloc: Granollers, mitjançant sessió telemàtica operada amb Zoom segons les 
característiques tècniques previstes en el Decret de Presidència 2021PRES000215, de 19 
de març 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 Callado 
Senyora Núria Carné Navarro 
Senyora Anna Cella Navarro 
Senyora Assia Cherdal Roukha 
Senyor Emiliano Cordero Soria 
Senyor Joan Davi Mayol 
Senyora Eva Maria Díaz Medina 
Senyora Marialluisa Ferre Garcia 
Senyor Joan Josep Galiano Peralta 
Senyor Enric Gisbert Tomas 
Senyora Maria Del Mar Hernández Sánchez 
Senyora Pamela Isús Sauri 
Senyor Francesc Juzgado Mollà 
Senyor Manuel Losada Seivane 
Senyor Jordi Manils Tavio 
Senyor Ignasi Martinez Murciano 
Senyora Magali Miracle Rigalos 
Senyor Jose Antonio Montero Dominguez 
Senyora Inmaculada Ortega Marti 
Senyora Marina Planellas Alegre 
Senyor Joan Pons Fiori 
Senyor Joan Ramon Bernabé 
Senyor Francesc Sánchez Castilla 
Senyor Juan Manuel Segovia Ramos 
Senyora Catalina Siles Royo 
Senyor Luis Fernando Toral Ortega 
Senyor Marc Uriach Cortinas 
Senyor Alejandro Valiente Almazan 
Senyor Eduard Vallhonesta Alarcón 
 
També hi assisteixen: 
 
Senyor Antoni Cornellas Aligue, Gerent 
Senyora Esperança Colom Canal, Interventora 
Senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental 
 
 



 
 
 

 

 

Han Excusat la seva absència: 
 
Senyora Roser Colomé Soler 
 
S’inicia la sessió a les disset hores i un minut, amb l’ordre del dia següent: 
 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió de 27 de gener de 2021. 
 
2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent d'11 de març de 2021. 
 
PRESIDÈNCIA 
 
3. Aprovar el document "Diagnosi i alineament de les accions del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible". 
 
4. Aprovar la carta de serveis del servei de l’Observatori – Centre d’Estudis. 
 
5. Modificar el  reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 
6. Informar sobre l'expedient d'alteració de terme entre els municipis de Montmeló i 
Granollers 
 
ÀREA D'ENSENYAMENT 
 
7. Aprovar la modificació del contracte administratiu per a la prestació del servei 
d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de 
transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental, formalitzat el 29 
d’agost de 2018, entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i CLECE, SA 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
8. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria d’enginyeria amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany. 
 
ÀREA DE SALUT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
 
9. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de 
salut pública amb l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
10. Modificar l'acord de Ple de 18 de març de 2021, d'aprovació del contingut i la signatura 
del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
11. Aprovar la modificació de l'Acord de Ple de 18 de març de 2021, d'aprovació del 
contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 
salut pública  a l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
12. Deixar sense efectes els acords per a l'assistència tècnica en matèria de salut a 
l'Ajuntament de Canovelles aprovats en sessió de Ple de 18 de març de 2021. 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 



 
 
 

 

 

 
13. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb diversos 
ajuntaments per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la 
realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, 
de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució 
TSF/3125/2020, de 25 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, 
per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent 
d'ocupació juvenil. 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000069, de 22 de gener de 
2021, al 2021PRES000210, de 18 de març de 2021. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER000001, de 29 de gener de 2021, 
al 2021GER000245, de 17 de març de 2021. 
 
INTERVENCIÓ 
 
3. Donar compte del Pla anual de control financer. 
 
4. Donar compte de l’informe d'intervenció sobre saldos de cobrament dubtós. Liquidació 
exercici 2020. 
 
ÀREA DE TERRITORI I MOBILITAT 
 
5. Donar compte de la resposta a les al•legacions del PEMV. 
 
 
14. Precs i preguntes. 
 
 
El president 
 
Primer de tot fer una petita prèvia i felicitar a la consellera comarcal Roser Colomé perquè 
ha estat mare, dissabte va ser mare de la Carlota, per tant Roser si ens escoltes, tots els 
membres del Consell Comarcal et felicitem per haver portat al món a la Carlota. 
 
Passaríem a incorporar les propostes d’urgència, tenim 5 propostes i 3 mocions, que a junta 
de portaveus ja n’hem parlat. La primera i segona proposta la votarem junta, perquè fa 
referència al mateix: 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
1. Resoldre el recurs de reposició interposat pel Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de 

Catalunya contra l’Acord del Ple del Consell Comarcal de 27 de gener de 2021, 
d’aprovació de la convocatòria i les bases per a seleccionar uns llocs de treball 
temporals. 

 
2. Aprovar la modificació de l’acord de Ple de 27 de gener de 2021, d’aprovació de la 

convocatòria i les bases per a seleccionar uns llocs de treball temporals, i atorgar un nou 
termini de presentació de sol·licituds. 

 



 
 
 

 

 

El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple acorda la incorporació de les propostes d’urgència amb els 28 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, Joan Josep Galiano i 
Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí 
Miracle i Rigalós i Imma Ortega i Martí; per part del Grup Comarcal Partit dels Socialistes de 
Catalunya - CP, 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 Àlex Valiente 
Almazan; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores 
Gemma Brunet Ferrer, 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; per part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora 
Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane i per part del Grup Comarcal 
CUP Vallès Oriental – AM, el senyor Luís Toral Ortega. I l’abstenció de, per part del Grup 
Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya – CP, el senyor Eduard Vallhonesta Alarcón. 
 
La senyora Assia Cherdal i Roukha s’incorpora a la sessió. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
3. Aprovar la modificació 10/2021 del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2021 en la 

seva modalitat de transferències de crèdit. 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova la incorporació de la proposta d’urgència amb els 29 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 i Imma Ortega i Martí; per part del Grup Comarcal Partit 
dels Socialistes de Catalunya - CP, 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, 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; per part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde i 
per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – AM, el senyor Luís Toral Ortega. I 
l’abstenció de, per part del Grup Comarcal Ciutadans, el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
4. Aprovar el contingut i la signatura del conveni d’encàrrec de gestió per a l’execució 

d’actuacions en el marc del programa “Treball, talent i tecnologia” de la Diputació de 
Barcelona, amb diversos ajuntaments. 

 



 
 
 

 

 

El president 
 
Alguna intervenció? Passem a votació. 
 
El ple aprova la incorporació de la proposta d’urgència de per unanimitat dels 30 membres 
presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
La senyora Catalina Siles Royo s’incorpora a la sessió. 
 
ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA 
 
5. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència  

en  matèria  de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de 
Vallromanes. 

 
El president 
 
Alguna intervenció? Passem a votació. 
 
El ple aprova la incorporació de la proposta d’urgència 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 i Imma Ortega i Martí; per part del Grup Comarcal Partit 
dels Socialistes de Catalunya - CP, 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, 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; per part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana 
Barroso Valverde i per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – AM, el senyor Luís 
Toral Ortega. I l’abstenció de, per part del Grup Comarcal Ciutadans, el senyor Manuel 
Losada Seivane. 
 
 
MOCIONS 
 
6. Moció contra el tancament de l'empresa Bosch a Lliçà d’Amunt. 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passem a votació. 
 
El ple aprova la incorporació de la moció per unanimitat dels 31 membres presents, essent 
33 de dret i 33 de fet. 
 
 
7. Moció per declarar el Vallès Oriental comarca feminista. 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passem a votació. 



 
 
 

 

 

 
El ple aprova la incorporació de la moció per unanimitat dels 31 membres presents, essent 
33 de dret i 33 de fet. 
 
 
8. Moció de suport a l’amnistia. 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passem a votació. 
 
El ple aprova la incorporació de la moció amb els 17 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 i Imma Ortega i Martí; per part del Grup Comarcal Junts per 
Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Francesc Colomé 
Tenas, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal 
Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde i per part del Grup Comarcal CUP Vallès 
Oriental – AM, el senyor Luís Toral Ortega. Els 5 vots en contra de, per part del Grup 
Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya - CP, els senyors Francesc Juzgado Mollá i 
Eduard Vallhonesta Alarcón; 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 les 9 abstencions de, per part del Grup 
Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya – CP, els senyors i les senyores Emiliano 
Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria del Mar Hernández 
Sánchez, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, 
Catalina Siles Royo, Àlex Valiente Almazan. 
 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió de 27 de gener de 2021. 
 
El Ple aprova l’acta de la sessió de 27 de gener de 2021 per unanimitat dels 31 membres 
presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
La senyora Maria del Mar Hernández Sánchez abandona la sessió. 
 
2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent d'11 de març de 2021. 
 
El Ple aprova l’acta de la sessió extraordinària urgent d’11 de març de 2021 per unanimitat 
dels 30 membres presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
Les senyores Maria del Mar Hernández Sánchez i Marina Planellas i Alegre s’incorporen a la 
sessió. 
 
El senyor Ignasi Martínez Murciano abandona la sessió. 
 
PRESIDÈNCIA 
 
3. Aprovar el document "Diagnosi i alineament de les accions del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible". 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 17 de març de 2021, que és el que segueix: 
 



 
 
 

 

 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 26 de febrer de 2021, el cap dels Serveis Jurídics del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, senyor Jordi Vendrell Ros, ha emès l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
1. L’any 2000, a l’Assemblea General de Nacions Unides, els Estats membres van acordar els 

Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) que calia assolir abans del 2015. Al 
finalitzar el període de compliment d’aquests, l’Assemblea General, el 25 de setembre de 
2015, establia un nou acord mundial: l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. 
 

2. A la nova Agenda, es definien un conjunt d’objectius globals amb unes fites quehan d’ajudar, 
entre altres problemes globals, a eradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat o posar fre al 
canvi climàtic, tot plegat a assolir abans del 2030. Aquests objectius es denominen: Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS). 
  

3. En aquesta línia, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, va aprovar una Moció ODS, per part 
del Ple del Consell Comarcal de Vallès Oriental, en data 22 de juliol de 2020. En aquesta 
Moció s'aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els 
ODS. 
 

4. Així mateix i per poder treballar en aquests aspectes es va sol·licitar un assessorament tècnic 
de la Diputació de Barcelona, al febrer del 2020. Aquesta assistència tècnica ofereix la 
possibilitat de treballar conjuntament amb la nostra organització, amb l'objectiu de fer una 
diagnosi i un alineament de tot allò que es fa des del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
relació amb els ODS. 
 

5. S'ha dut a terme una feina interna exhaustiva a partir de la qual s'ha estructurat la informació 
existent i s'ha visualitzat la resposta que les accions del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
donen als ODS. Aquesta feina ens ha ajudat a posar en valor allò que es fa des de la nostra 
institució i com relacionar-ho amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
 

6. Fruit d'aquesta feina interna s'ha elaborat "La diagnosi i alineament de les accions del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS. 
 

Per tant, PROPOSO, 
 
Aprovar la “Diagnosi i l’alineament de les accions del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible”. 
 

2. El document “Diagnosi i alineament de les accions del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible” té un format i una 
grandària que dificulta llur tractament i transcripció en aquesta proposta i per aquest 
motiu no es transcriu sinó que es facilita un enllaç web per a accedir-hi.    

 
3. El 17 de març de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament orgànic del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon al Ple exercir les atribucions 
que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 



 
 
 

 

 

 

Únic.- Aprovar el document  “Diagnosi i alineament de les accions del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible” que consta en l’enllaç 
web següent:  
 
https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/download/842f59c7-b7c5-421a-894f-35754ee117a5 
” 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 20 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Esquerra 
Republicana de Catalunya, la senyora Magalí Miracle i Rigalós; per part del Grup Comarcal 
Partit dels Socialistes de Catalunya - CP, 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, 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 CUP Vallès Oriental – AM, el 
senyor Luís Toral Ortega. I les 11 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, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre i per 
part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde el senyor Manuel 
Losada Seivane. 
 
El senyor Ignasi Martínez Murciano s’incorpora a la sessió. 
 
4. Aprovar la carta de serveis del servei de l’Observatori – Centre d’Estudis. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 17 de març de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 de febrer de 2021, el cap de l'Àrea Serveis Jurídics, senyor Jordi Vendrell i Ros, ha 

emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. Les Cartes de Serveis són documents públics a través dels quals l’organització informa als 
seus usuaris dels serveis que ofereix i dels compromisos de qualitat que assumeix en la seva 
prestació, així com dels drets dels usuaris en relació a aquests serveis. 

 
2. Representa el compromís públic de l’organització de desenvolupar les seves funcions sota 

criteris de qualitat i millora contínua, ja que: 
 

 Promou les relacions amb els usuaris 

 Serveix per definir estàndards de servei 

 Permet establir objectius ambiciosos 

 Pretén assolir una major qualitat en els serveis 
 

3. Es concreta en un document públic per als usuaris que recull informació dels serveis, els 
compromisos adquirits, els mecanismes d'avaluació i les vies de participació per a la 



 
 
 

 

 

millora dels serveis. 
 

4. La Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix al 
seu article 9.1. j) l'obligació de les administracions de fer públics el catàleg de serveis 
prestats, les cartes de serveis existents i la informació sobre els resultats de les avaluacions 
de qualitat. 

 
5. En la mateixa línia, la Llei fonamenta el govern obert en diversos principis, entre els quals, la 

millora continuada de la qualitat dels serveis, el diàleg permanent amb els ciutadans, la 
participació ciutadana i l'avaluació permanent de la gestió administrativa. 

 
6. Els ciutadans, com a usuaris de serveis, tenen dret a conèixer els serveis que els hi puguin 

oferir les administracions i aquestes el deure d'informar sobre els serveis que gestionen i 
els compromisos de qualitat en la seva prestació. L'eina de materialització del compromís 
davant la ciutadania mitjançant la qual els organismes públics responen a aquestes 
exigència de informació, qualitat, eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis són les 
cartes de serveis. La seva implantació comporta l'assumpció de la cultura de millora 
continuada i és un indicador del grau de satisfacció del ciutadà, constituint una 
manifestació més de la cultura de la transparència que demanda una ciutadania moderna i 
exigent des d'una perspectiva de legitimitat democràtica. 

 
7. Per a la seva eficàcia, cal que els ciutadans percebin les millores i aquestes generin 

satisfacció i confiança en la gestió, d'una manera mesurable. Les cartes de serveis 
no han de limitar-se a ser un catàleg descriptiu sense compromís real, ans al contrari, ha 
de ser un instrument de gestió estructurat, sotmès a actualització i revisió periòdica dels 
seus objectius, en sintonia amb un model de direcció de gestió per objectius; de manera 
que els estàndards de qualitat del servei que estableix la carta de serveis, han de permetre 
avaluar, de manera mesurable, el seu grau de compliment. 

 
8. Les cartes de serveis tenen una doble vessant: una externa, com a mitjà de comunicació a 

la ciutadania dels compromisos de l'administració i una interna que obliga a l'administració 
a revisar processos per tal de garantir els estàndards compromesos, amb una visió crítica i 
constructiva, és a dir, amb l'objectiu d'escorçar la diferència entre la valoració del serveis 
que vol tenir el ciutadà i la del que efectivament rep. 

 
9. En aquesta línia la Carta de Serveis del servei d’Observatori - Centre d’Estudis, és el 

document pel qual el Consell Comarcal del Vallès Oriental informa a la ciutadania sobre 
els serveis que presta i quins són els compromisos de compliment que adquireix respecte 
d’aquest servei. També informa sobre els drets que tenen els usuaris i les formes d’accedir 
a l’organització. 

 
10. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern determina quines organitzacions tenen l’obligació de disposar d’una carta de 
serveis i quin n’ha de ser el contingut. 

 
11. Aquesta Carta de Serveis és un marc general previ a les cartes que es desenvoluparan 

per a d’altres serveis oferts des del Consell Comarcal que permeten abordar els 
compromisos de manera detallada per a cada servei. 

 
Per tant, PROPOSO, 

 
1. Aprovar la Carta de Serveis del servei de l’Observatori – Centre d’Estudis” 

 
2. El 17 de març de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 



 
 
 

 

 

1. L’article 30.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, amb el títol Drets d’accés als serveis 
públics i a una bona Administració, disposa que totes les persones tenen dret a accedir 
en condicions d’igualtat als serveis públics i als serveis econòmics d’interès general. Les 
administracions públiques han de fixar les condicions d’accés i els estàndards de qualitat 
d’aquests serveis, amb independència del règim de llur prestació. 

 
2. La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix al 

seu article 9.1. j) l'obligació de les administracions de fer públics el catàleg de serveis 
prestats, les cartes de serveis existents i la informació sobre els resultats de les 
avaluacions de qualitat. 
 

3. L’article 130 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, disposa al primer paràgraf que les administracions públiques 
han de revisar periòdicament la seva normativa vigent per adaptar-la als principis de 
bona regulació i per comprovar la mesura en què les normes en vigor han aconseguit els 
objectius previstos i si estava justificat i correctament quantificat el cost i les càrregues 
imposades en aquestes. 
 

4. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament orgànic del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon al Ple exercir les 
atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la Carta de Serveis del servei de l’Observatori – Centre d’Estudis, d’acord amb 

el redactat següent:  
 

Continguts de la Carta de Serveis 

  
  

Nom del Servei  Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental 

Marc estratègic del 
Servei (missió i 

objectius)  

Missió:  
- Donar suport en la presa de decisions als responsables polítics i als 
agents socials i    econòmics, mitjançant la recerca i el tractament de 
les dades, així com l’elaboració i la tramesa de diferents informacions 
i documents. 
- Elaborar estudis i anàlisis sectorials que permetin el coneixement 
exhaustiu de la comarca. 
- Fer previsions, si s’escau, amb la voluntat de millorar la planificació 
de les actuacions que cal dur a terme en un futur immediat i així 
donar resposta als problemes futurs. 
- Promoure la recerca de dades, estudis i anàlisis d’àmbit local i 
posar en valor les dades més territorialitzades així com la seva 
difusió. 
 

Objectiu 1:  - Facilitar l’accés i la difusió de la informació, tant interna 
com externa, a partir de la plataforma “L’Observatori del Vallès 
Oriental”, a l’espai de la web del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 



 
 
 

 

 

Objectiu 2:  - Editar notes informatives, butlletins, notes 
monogràfiques i informes que actuïn com a instrument per a l’anàlisi 
de la comarca.  

Objectiu 3:  - Millorar i potenciar la difusió i comunicació de dades 
estadístiques a través de reforçar notes informatives i butlletins amb 
nous formats gràfics com les infografies i la comunicació 2.0. 

 

Objectiu 4: s Generar, compartir i difondre informació, preferentment 
d’àmbit local i supramunicipal o amb influència sobre aquests,  que 
aporti  coneixement i ajudi a fomentar el debat, la reflexió i el disseny 
de propostes transversals per al territori i les diferents àrees de 
treball, tant municipals com del Vallès Oriental.  

 

Objectiu 5:  - Potenciar la difusió de la informació editada per 
l’Observatori-Centre d’Estudis amb el  servei de Newsletter, el qual 
envia quinzenalment tota l’activitat de l’Observatori-Centre d’Estudis, 
l’actualitat de l’àrea de Desenvolupament Local del Consell Comarcal 
i una agenda amb activitats i formacions relacionades amb l’àmbit de 
la promoció econòmica i el desenvolupament local. 

 

Objectiu 6:  - Potenciar el Servei d’Informació Estadística Municipal 
(SIEM) per a que aquest segueixi arribant a tots els alcaldes, regidors 
i tècnics de promoció econòmica de la comarca, tot adaptant-se a les 
seves necessitats. 

 

Objectiu 7: - Potenciar el servei de comandes per a que aquest sigui 
un referent per a totes les regidories de promoció econòmica i 
desenvolupament local de la comarca. Seguir potenciant la difusió 
per a que la resta d’agents clau (patronals, sindicats, mitjans de 
comunicació, comunitat educativa, etc.) del Vallès Oriental utilitzin el 
servei. 

Breu descripció del 
Servei 

L'Observatori-Centre d'Estudis és un instrument de suport a la presa 
de decisions per tal que aquestes adquireixin un caràcter més 
estratègic. També és un element de suport per als tècnics que 
treballen en els diversos àmbits locals. L’existència d’un Centre 
d’Estudis permet l' anàlisi prèvia a l’hora de planificar o dissenyar 
actuacions facilitant que es pugui respondre millor a les necessitats 
reals del territori o les actuacions a desenvolupar des del propi 
Consell Comarcal. L’Observatori actua com a banc de dades, per tal 
d’aglutinar i guardar la informació relativa als municipis així com 
també fer difusió o recollir dades d’àmbits superiors amb incidència 
en l’àmbit local. 

Web del Servei http://www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/ 

Legislació aplicable  

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis (art. 167, 175 i 303). 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (art. 85 i 150).  
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre (art. 25,  28 i 30 ). 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya (art. 10). Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 



 
 
 

 

 

Relació de les línies 
de Servei que es 
presten 

Línia de servei 1: Publicació d’estudis i anàlisis socioeconòmics de la 
comarca del Vallès Oriental i dels seus municipis 
Línia de servei 2: Servei de comandes i peticions d’informació 
socioeconòmica a mida 
Línia de servei 3: Servei d’Informació Estadística Municipal (SIEM) 
Per a cadascuna d'aquestes línies, el Servei comprèn les funcions 
següents: 
◦ Recerca, seguiment i publicació de dades, aportar elements de 
reflexió i anàlisi. 
◦ Comunicar i difondre estudis, informes o notes informatives que 
poden ser d'interès pel territori 
◦  Atendre consultes relacionades amb les funcions i tasques pròpies 
de l'Observatori 
◦Treballar de forma coordinada i en xarxa amb altres administracions 
supramunicipals en l'àmbit de la recerca, el coneixement i la difusió 
de les dades i la realitat territorial 
◦Participar en els Grups de Treball d'àmbit comarcal per aportar, 
donar dades i dur a terme treballs de suport que serveixin per 
aprofundir en el coneixement estratègic del territori                                                                                                                                                                                                                                                                       

Àrea i unitat 
responsable del 
servei 

Servei de Millora i Estratègica Corporativa (SMEC) 
Àrea de Serveis Jurídics 
 

Equip tècnic 

Cap de l'Àrea 
Personal de coordinació: 1 persona 
Personal tècnic: 1 persona 
 

Altres unitats 
implicades  

Servei transversal que  dóna suport i nodreix d’informació  a totes les 
àrees de treball del Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb una 
implicació especial de les àrees de: 
Polítiques  Socials i d’Igualtat, Ensenyament, Desenvolupament Local 
i Turisme, Joventut, Medi Ambient, Habitatge i Serveis Jurídics 

Persones 
destinatàries  

Els 39 ajuntaments de la comarca 
Mancomunitat de la Vall del Tenes 
Consorci de Residus del Vallès Oriental 
Agents socials i econòmics de la comarca 
Ciutadania en general 
 Mitjans de comunicació 

Com s’ha de 
sol·licitar el Servei  

Per sol·licitar el suport o fer una comanda a l'Observatori-Centre 
d'Estudis del Vallès Oriental només cal contactar amb el servei, 
mitjançant correu electrònic (observatori@vallesoriental.cat) o 
contacte telefònic (938600700).  
Linkedin:linkedin.com/in/consell-comarcal-vallès-oriental-135abb152 

Cost per a l'usuari/a 
(condicions 
d'accés) 

El servei de comandes i sol·licitud d'informació de l'Observatori no té 
cost. Si es demanés una sol·licitud concreta d'assistència tècnica o 
servei continuat per dur a terme una tasca si que caldria assumir part 
del cost de despeses de la tasca del personal tècnic adscrit al  
Servei, previ acord entre les administracions implicades 



 
 
 

 

 

Canals de 
participació de 
l'usuari/a i eines de 
retorn de la 
participació  

Seu electrònica del CCVR: http://www.vallesoriental.cat/el-
consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instancia-generica.html 
 
Extranet de les administracions catalanes: www.eacat.cat 
 
@LObservatoriVOr 
 
Consell Comarcal del Vallès Oriental 
C. Miquel Ricomà, 46. 08401 Granollers 
Telèfon 938600700 (centraleta) 
Correu electrònic : observatori@vallesoriental.cat 
 
Qüestionari anual d'avaluació del Servei, amb informe de retorn dels 
resultats obtinguts, consultable al portal de transparència 
https://www.seu-e.cat/web/ccvallesoriental/govern-obert-i-
transparencia 

Canals  de 
presentació de 
suggeriments, 
queixes i 
reclamacions  

Correu electrònic: observatori@vallesoriental.cat 
Instància genèrica electrònica: (http://www.vallesoriental.cat/el-
consell/serveis-itramits/tramits-i-gestions/instancia-generica.html) 
 

Termini de resposta 
dels suggeriments, 
queixes i 
reclamacions  

30 dies 

Drets i deures dels 
usuaris/es del 
Servei 

DRETS: 
Rebre un servei conforme als principis de col·laboració administrativa 
i lleialtat institucional, i a la resta de principis generals d’actuació de 
les administracions públiques, en els termes previstos per la 
normativa de règim jurídic de les administracions públiques. 
 
Rebre informació i dades fiables, contrastades i de fonts oficials. En 
el cas de dades on es treballi amb fonts d’informació i documentació 
pròpies la metodologia,  l’anàlisi i ús de les dades serà argumentat, 
justificat i contrastable. 
 
Disposar del retiment de comptes del Servei. 
 
Lleialtat institucional per part del Consell Comarcal. 
                                                                                                                                                                                                                                                        
Formular suggeriments, queixes o reclamacions i rebre'n una 
resposta adequada.  
 
Ser informats dels resultats de les enquestes, avaluacions i millores 
assolides.  
                                                                                                                                                                                                  
Accedir en condicions d'igualtat a les instal·lacions del Consell 
Comarcal i als seus recursos electrònics. 
 
Garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades personals 
gestionades pel Consell Comarcal en els termes previstos a la Llei de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.    
 
Obtenir la cessió dels drets de comunicació pública de les dades i 
informacions facilitades per part de l’Observatori 
 
DEURES: 
Regir-se pels principis de col·laboració administrativa i lleialtat 
institucional, i per la resta de principis generals d’actuació de les 
administracions públiques, en els termes previstos per la normativa 



 
 
 

 

 

de règim jurídic de les administracions públiques. 
 
Facilitar informació a base de dades veraces i oficials 
 
Entregar les dades i les anàlisi sol·licitades sense restriccions d’ús 
sobre la seva difusió o ús, sempre que s’inclogui la cita a la font de 
les dades 
 

Compromisos de 
qualitat, indicadors 
de mesura i 
mesures d'esmena 
davant 
d'incompliments 

L'Observatori-Centre d'Estudis es compromet a donar resposta 
d'una consulta específica,  acotada i que no necessiti una tasca 
pròpia d’anàlisi o interpretació en un termini no superior a 5 
dies. 

Límit de temps entre l'inici de la consulta i la notificació corresponent 
a 5 dies. 

En cas de no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les causes i es 
proposaran les millores concretes pertinents. 

L'Observatori-Centre d'Estudis es compromet a donar resposta 
de demandes que requereixin l’elaboració d’informes o anàlisis 
més aprofundides, amb recollida, interpretació de dades i 
elaboració de conclusions, en un termini no superior a 15 dies. 
 

Límit de temps entre l'inici de la consulta i la notificació corresponent 
a 15 dies. 

En cas de no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les causes i es 
proposaran les millores concretes pertinents. 

L'Observatori-Centre d'Estudis es compromet a mantenir una 
valoració de 7 sobre la qualitat del Servei o producte prestat en 
els qüestionaris de valoració que dugui a terme de forma 
periòdica. 

Percentatge de valoracions iguals o superiors a 7 sobre 10 punts. 

En cas de no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les causes i es 
proposaran les millores concretes pertinents. 

L'Observatori-Centre d'Estudis es compromet a donar resposta 
d'una consulta específica,  acotada i que no necessiti una tasca 
pròpia d’anàlisi o interpretacióen un termini no superior a 5 dies. 

Límit de temps entre l'inici de la consulta i quan es lliura la resposta 
corresponent a 5 dies. 



 
 
 

 

 

En cas de no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les causes i es 
proposaran les millores concretes pertinents. 

 

L'Observatori-Centre d'Estudis es compromet, cada 15 dies, a 
enviar informació actualitzada sobre dades del territori, notícia o 
publicació d’interès als ajuntaments i als agents socials i 
econòmics del territori. 

 
Nombre de lliuraments mensuals d'informació als ajuntaments i als 
agents socials i econòmics del territori. 

 
En cas de no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les causes i es 
proposaran les millores concretes pertinents. 

Formes de consulta 
del seguiment de la 
carta 

espai web, suport divulgatiu i  butlletins 

Periodicitat de 
difusió del 
seguiment de la 
carta 

Anual 
 

Localització del 
servei i formes 
d'accés 

C. Miquel Ricomà, 46 de Granollers. 
En tren:  Estació de Granollers-Canovelles i Granollers Centre 
En bus: Transports Sagalés (info@sagales.com) 
En cotxe:   Autopista A-7 (sortida 13) i C-17 Puigcerdà (Autovia de 
l'Ametlla, sortida 20 ) 
https://www.vallesoriental.cat/lobservatori-centre-destudis/2124-
lobservatori-centre-destudis/presentacio/ 
@lobservatori 
observatori@vallesoriental.cat 
 
 

Data d'entrada en 
vigor de la carta 
(aprovació) i 
vigència 

Aquesta carta fou aprovada pel 1________________________ i 
mantindrà la seva vigència mentre no sigui derogada, modificada o 
substituïda per una de nova 

Data de revisió 
/actualització 
prevista 

Anualment es publicarà un informe de seguiment sobre el grau de 
compliment dels compromisos de qualitat 

 
2. Publicar aquest acord a la seu i al portal de transparència del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 20 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Esquerra 
Republicana de Catalunya, la senyora Magalí Miracle i Rigalós; per part del Grup Comarcal 
Partit dels Socialistes de Catalunya - CP, 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, 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 CUP Vallès Oriental – AM, el 

                                                
1 En aquest apartat s’inclourà, si és el cas, l’òrgan que aprovi la carta de serveis i la data de llur 
aprovació.  



 
 
 

 

 

senyor Luís Toral Ortega. I les 12 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, Imma Ortega i Martí i 
Marina Planellas i Alegre i per part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana 
Barroso Valverde el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
El senyor Enric Gisbert i Tomàs abandona la sessió. 
 
5. Modificar el  reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 17 de març de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 10 d’abril de 2019, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar 

inicialment el Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental. L’expedient 
es sotmeté a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 25 
d’abril de 2019, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7861 de 26 d’abril 
de 2019 i en el diari El Punt Avui de 18 d’abril de 2019. Transcorregut el termini de trenta 
dies d’informació pública sense que es formulessin al·legacions ni reclamacions, quedà 
aprovat definitivament. 
 
El text íntegre del Reglament orgànic es publicà el 20 de juny de 2019 en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona.  

 
2. El 22 de juliol de 2020, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar 

inicialment la modificació del Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. L’expedient es sotmeté a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de 4 d’agost de 2020, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 8193 de 4 d’agost de 2020 i en el diari El Punt Avui de 30 de juliol de 2020. 
Transcorregut el termini de trenta dies d’informació pública sense que es formulessin 
al·legacions ni reclamacions, la modificació restà aprovada definitivament. 
 

3. Un cop transcorregut prop de dos anys d’ençà l’aprovació del Reglament orgànic 
comarcal  i revisat llur contingut hom considera adient modificar-ne els articles següents:  

 

A l’article On diu 
 

Ha de dir 
 

82.6 

Els membres de la corporació 
que adquireixin la seva 
condició amb posterioritat a la 
sessió 
constitutiva del Consell 
Comarcal, poden incorporar-se 
al grup corresponent a la seva 
llista electoral, mitjançant escrit 
adreçat a la Presidència, 
presentat al Registre en els 
cinc dies hàbils següents a la 
pressa de possessió del seu 
càrrec. En cas contrari, i fins 
que no triïn 
una opció diferent, resten en la 
situació de consellers no 
adscrits i/o conselleres no 

adscrites. 

Els membres de la corporació 
que adquireixin la seva 
condició amb posterioritat a la 
sessió constitutiva del Consell 
Comarcal s’incorporaran en un 
grup comarcal. 

 



 
 
 

 

 

101 

1. La persona titular de la 
Presidència pot exercir per si 
mateixa les funcions de 
coordinació política de l'equip 
de Vicepresidències i 
Conselleries delegades o, si 
s'escau, delegar 
aquestes funcions. 
 
2. Si es deleguessin aquestes 
funcions, la persona delegada 
exercirà, a més de les funcions 
que se li deleguin, la 
responsabilitat de liderar 
l'alineament entre política i 
gestió, presidint a 
aquest efecte el Consell de 
Direcció que, si escau, es creï. 

La persona titular de la 
Presidència pot exercir per si 
mateixa les funcions de 
coordinació política de l'equip 
de Vicepresidències i 
Conselleries delegades o, si 
s'escau, delegar aquestes 
funcions. 

133 

1. En el punt corresponent als 
precs i preguntes de la part de 
control del ple, tots els 
membres de la corporació, els 
grups polítics comarcals i/o els 
consellers i conselleres no 
adscrits poden efectuar precs i 
preguntes. 
 
2. Els grups polítics comarcals 
i/o els consellers i conselleres 
no adscrits poden formular en 
cada sessió un màxim de dos 
precs i dues preguntes per 
grup, amb un termini màxim 

d’exposició de 5 minuts. 
 

3. Els precs i preguntes, que 
no tenen caràcter vinculant, ni 
per tant estan sotmesos a 
votació, ni poden generar 
debat, es poden formular 
oralment o per escrit. Si són 
formulats oralment 
en la sessió, la Presidència 
decidirà si es contesten en 
aquest mateix acte o en la 
sessió següent. 
 
4. Si són formulats per escrit, a 
excepció de supòsits 
excepcionals en què la 
Presidència ho 
consideri convenient, es 
contesten per escrit, adreçat al 
grup o conseller o consellera, 
inclosos els no adscrits, que 
l’han formulat, abans de la 
sessió següent, a excepció que 
s’haguessin presentat amb 24 
hores d’antelació a la 
celebració de la sessió, en 
aquest 
supòsit han de ser contestades 
oralment en la mateixa sessió, 
llevat de la conformitat o la 
sol·licitud del destinatari que la 
pregunta es contesti per escrit 

1. En el punt corresponent als 
precs i preguntes de la part de 
control del ple, tots els 
membres de la corporació, els 
grups polítics comarcals i/o els 
consellers i conselleres no 
adscrits poden efectuar precs i 
preguntes. 
 
 2. Els grups polítics comarcals 
i/o els consellers i conselleres 
no adscrits poden formular en 
cada sessió precs i preguntes, 
amb un termini màxim 
d’exposició d’un minut per 
conseller/a, a excepció dels i 
les portaveus de grup que 
comptaran amb un termini 
màxim d’exposició de quatre 
minuts. 
 
3. Els precs i preguntes, que 
no tenen caràcter vinculant, ni 
per tant estan sotmesos a 
votació, ni poden generar 
debat, es poden formular 
oralment o per escrit. Si són 
formulats oralment en la 
sessió, la Presidència decidirà 
si es contesten en aquest 
mateix acte o en la sessió 
següent. Les persones 
portaveus podran tornar a 
intervenir per a demanar la 
clarificació d’alguna de les 
preguntes fetes pel seu grup o 
per indicar que alguna no ha 
estat contestada. El termini 
màxim d’exposició serà de 30 
segons en total. 
 
4. Si són formulats per escrit, a 
excepció de supòsits 
excepcionals en què la 
Presidència ho consideri 
convenient, es contesten per 
escrit, adreçat al grup o 
conseller o consellera, inclosos 



 
 
 

 

 

o oralment en la sessió 
següent. 
5. No es poden formular precs 
que proposin actuacions que 
excedeixin de la competència 

comarcal, ni efectuar preguntes 
alienes a aquesta. 

els no adscrits, que l’han 
formulat, abans de la sessió 
següent, a excepció que 
s’haguessin presentat amb 3 
dies hàbils d’antelació a la 
celebració de la sessió, en 
aquest supòsit han de ser 
contestades oralment en la 
mateixa sessió, llevat de la 
conformitat o la sol·licitud del 
destinatari que la pregunta es 
contesti per escrit o oralment 
en la sessió següent.  
 
5. No es poden formular precs 
que proposin actuacions que 
excedeixin de la competència 
comarcal, ni efectuar preguntes 
alienes a aquesta. 
 

Disposició final segona 
 

Les previsions d’aquest 
Reglament que fan referència a 
les indemnitzacions per 
assistències, 
dietes, assignacions o 
dotacions a grups polítics, així 
com la possibilitat de prendre 
acords de 
determinació o materialització 
d’aquests conceptes resten 
condicionades a una situació 
de 
superàvit del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i al principi 
d’estabilitat pressupostària. En 
cap cas, es poden abonar 
aquests conceptes si el Consell 
Comarcal estigués immers o 
incorregués en una situació de 
dèficit. 

Buida de contingut.  

 
4. El 9 de març de 2021, el secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 

senyor Jordi Vendrell i Ros, ha emès l’informe preceptiu corresponent.  
 
5. El 17 de març de 2021, el Consell d’alcaldies del Vallès Oriental ha informat 

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

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 14 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 

mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que és competència 
del Ple, entre d’altres, l’aprovació del reglament orgànic i les ordenances. 
 

2. L’article 19.2 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que el Consell 
d’Alcaldes ha d’emetre prèviament un informe sobre l'aprovació del reglament orgànic i 
de les ordenances. 
 



 
 
 

 

 

3. L’article 114.3 lletra a) 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’aprovació i la modificació 
del reglament orgànic propi de la corporació.   
 
Així mateix, l’article 47.2 lletra f) 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 
l’aprovació i la modificació del reglament orgànic propi de la corporació.   
 

4. 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 tracti de matèries per 
a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.   
 

5. L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les de bases de règim local i 
l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que fa al procediment d’aprovació 
de les ordenances i el reglaments. 
 
 

Per això, PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Modificar el reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental d’acord amb el 

redactat següent:  
 

A l’article On diu 
 

Ha de dir 
 

82.6 

Els membres de la corporació que 
adquireixin la seva condició amb 
posterioritat a la sessió 
constitutiva del Consell Comarcal, 
poden incorporar-se al grup 
corresponent a la seva llista 
electoral, mitjançant escrit adreçat 
a la Presidència, presentat al 
Registre en els cinc dies hàbils 
següents a la pressa de possessió 
del seu càrrec. En cas contrari, i 
fins que no triïn 
una opció diferent, resten en la 
situació de consellers no adscrits 
i/o conselleres no 

adscrites. 

Els membres de la corporació que 
adquireixin la seva condició amb 
posterioritat a la sessió constitutiva 
del Consell Comarcal s’incorporaran 
en un grup comarcal. 

 

101 

1. La persona titular de la 
Presidència pot exercir per si 
mateixa les funcions de 
coordinació política de l'equip de 
Vicepresidències i Conselleries 
delegades o, si s'escau, delegar 
aquestes funcions. 
 
2. Si es deleguessin aquestes 
funcions, la persona delegada 
exercirà, a més de les funcions 
que se li deleguin, la 
responsabilitat de liderar 
l'alineament entre política i gestió, 
presidint a 
aquest efecte el Consell de 

La persona titular de la Presidència pot 
exercir per si mateixa les funcions 
de coordinació política de l'equip 
de Vicepresidències i Conselleries 
delegades o, si s'escau, delegar 
aquestes funcions. 



 
 
 

 

 

Direcció que, si escau, es creï. 

133 

1. En el punt corresponent als 
precs i preguntes de la part de 
control del ple, tots els membres 
de la corporació, els grups polítics 
comarcals i/o els consellers i 
conselleres no adscrits poden 
efectuar precs i preguntes. 
 
2. Els grups polítics comarcals i/o 
els consellers i conselleres no 
adscrits poden formular en cada 
sessió un màxim de dos precs i 
dues preguntes per grup, amb un 
termini màxim 

d’exposició de 5 minuts. 
 

3. Els precs i preguntes, que no 
tenen caràcter vinculant, ni per 
tant estan sotmesos a votació, ni 
poden generar debat, es poden 
formular oralment o per escrit. Si 
són formulats oralment 
en la sessió, la Presidència 
decidirà si es contesten en aquest 
mateix acte o en la sessió 
següent. 
 
4. Si són formulats per escrit, a 
excepció de supòsits excepcionals 
en què la Presidència ho 
consideri convenient, es contesten 
per escrit, adreçat al grup o 
conseller o consellera, 
inclosos els no adscrits, que l’han 
formulat, abans de la sessió 
següent, a excepció que 
s’haguessin presentat amb 24 
hores d’antelació a la celebració 
de la sessió, en aquest 
supòsit han de ser contestades 
oralment en la mateixa sessió, 
llevat de la conformitat o la 
sol·licitud del destinatari que la 
pregunta es contesti per escrit o 
oralment en la sessió 
següent. 
5. No es poden formular precs que 
proposin actuacions que 
excedeixin de la competència 

comarcal, ni efectuar preguntes 
alienes a aquesta. 

1. En el punt corresponent als precs 
i preguntes de la part de control del 
ple, tots els membres de la 
corporació, els grups polítics 
comarcals i/o els consellers i 
conselleres no adscrits poden 
efectuar precs i preguntes. 
 
 2. Els grups polítics comarcals i/o 
els consellers i conselleres no 
adscrits poden formular en cada 
sessió precs i preguntes, amb un 
termini màxim d’exposició d’un 
minut per conseller/a, a excepció 
dels i les portaveus de grup que 
comptaran amb un termini màxim 
d’exposició de quatre minuts. 
 
3. Els precs i preguntes, que no 
tenen caràcter vinculant, ni per tant 
estan sotmesos a votació, ni poden 
generar debat, es poden formular 
oralment o per escrit. Si són 
formulats oralment en la sessió, la 
Presidència decidirà si es contesten 
en aquest mateix acte o en la 
sessió següent. Les persones 
portaveus podran tornar a intervenir 
per a demanar la clarificació 
d’alguna de les preguntes fetes pel 
seu grup o per indicar que alguna 
no ha estat contestada. El termini 
màxim d’exposició serà de 30 
segons en total. 
 
4. Si són formulats per escrit, a 
excepció de supòsits excepcionals 
en què la Presidència ho consideri 
convenient, es contesten per escrit, 
adreçat al grup o conseller o 
consellera, inclosos els no adscrits, 
que l’han formulat, abans de la 
sessió següent, a excepció que 
s’haguessin presentat amb 3 dies 
hàbils d’antelació a la celebració de 
la sessió, en aquest supòsit han de 
ser contestades oralment en la 
mateixa sessió, llevat de la 
conformitat o la sol·licitud del 
destinatari que la pregunta es 
contesti per escrit o oralment en la 
sessió següent.  
 
5. No es poden formular precs que 
proposin actuacions que excedeixin 
de la competència comarcal, ni 
efectuar preguntes alienes a 
aquesta. 
 

Disposició final segona 
 

Les previsions d’aquest Reglament 
que fan referència a les 
indemnitzacions per assistències, 
dietes, assignacions o dotacions a 
grups polítics, així com la 
possibilitat de prendre acords de 

Buida de contingut.  



 
 
 

 

 

determinació o materialització 
d’aquests conceptes resten 
condicionades a una situació de 
superàvit del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i al principi 
d’estabilitat pressupostària. En 
cap cas, es poden abonar aquests 
conceptes si el Consell Comarcal 
estigués immers o 
incorregués en una situació de 
dèficit. 

 
 
2. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de 

la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de comunicació escrita diària i disposar 
l’exposició al tauler d’anuncis, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments. Un 
cop transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació de cap al·legació 
s’elevarà l’acord a definitiu al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb la 
corresponent ressenya al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 

 
El president 
 
Alguna intervenció? 
 
El senyor Joan Ramon i Bernabé 
 
Nosaltres voldríem d’entrada agrair la tasca de tots els portaveus, i la portaveu avui absent i 
sumar-nos a la felicitació a la Roser, agrair la tasca, estem parlant d’una situació una mica 
anòmala perquè és haver de modificar un ROC que tenia tot just 2 anys de vida, ara els farà, 
però enteníem que era una demanda fonamentalment acurada i que tenia sentit haver-la de 
modificar, em refereixo evidentment a la petició que es va fer per modificar la qüestió dels 
precs i preguntes, que estava molt limitat, i entenem que hem arribat a un consens important 
en relació a això, amb una modificació que permetrà un debat ampli i que tothom es pugui 
expressar, per tant volíem agrair la bona disposició de tots els portaveus a l’hora de treballar 
això i la resta de modificacions que són molt puntuals, per millorar el funcionament intern de 
la casa, també agrair-vos i felicitar-nos a tots que haguem estat ràpids a l’hora de posar-nos 
d’acord, i esperem que aquesta sigui la primera de moltes. 
 
El president 
 
Alguna intervenció més? 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
En la mateixa línia que deia el portaveu del grup dels socialistes, entenem que aquesta és la 
via en la que ens agradaria funcionar a tots, quan hi hagin necessitats d’acord importants 
que abastin i que siguin d’interès general de la comarca i del plenari, que puguem treballar 
conjuntament tant en el disseny com en l’aplicació, i per tant hem treballat molt bé en aquest 
cas amb reunions i ho hem enllestit ràpid, per tant crec que és un camí a seguir en decisions 
de pes i globals del Consell, i esperem que se’ns tingui en compte. 
 
El president 
 
Gràcies Marc, alguna intervenció més? Passaríem a votació. 
 



 
 
 

 

 

El ple aprova el dictamen amb els 29 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, 
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 Partit dels Socialistes de Catalunya - 
CP, 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, 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 CUP Vallès Oriental – AM, el senyor Luís Toral Ortega. I les 2 
abstencions de, per part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde 
el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
El senyor Enric Gisbert i Tomás s’incorpora la sessió. 
 
La senyora Assia Cherdal i Roukha i el senyor Ignasi Martínez Murciano abandonen la 
sessió. 
 
6. Informar sobre l'expedient d'alteració de terme entre els municipis de Montmeló i 
Granollers 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 17 de març de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’1 de març de 2021 ha tingut entrada al Registre General del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental l’expedient d’alteració dels termes municipals de Montmeló i Granollers 
per tal que aquest Consell Comarcal emeti el corresponent informe. 

 
2. El 10 de març de 2021, Jordi Vendrell Ros, Secretari Accidental, ha emès l’informe 

següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 

1. L’1 de març de 2021, l’Ajuntament de Montmeló ha tramès al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental l’expedient d’alteració dels termes municipals de Montmeló i Granollers per tal que 
aquest Consell Comarcal emeti el corresponent informe, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 3 a 8 i 9 a 20 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 

 
L’objecte de l’expedient és l’alteració del límit entre els termes municipals de Montmeló i 
Granollers d’acord amb la memòria justificativa. 
 
Aquesta modificació afecta la línia de terme municipal entre els dos municipis de forma que 
Montmeló incrementa la seva superfície en 41.479 m2 en relació a la línia aprovada per la 
Direcció General d’ Administració Local, mentre que Granollers guanya una superfície de 
6.242 m2 en relació amb la mateixa línia, ja que es regularitza la part final situada al Nord-
Est, que delimita amb el municipi de Montornès del Vallès. 

 
Aquesta operació tindrà el caràcter d’alteració de termes municipals, i no afecta a la divisió 
comarcal vigent, ja que ambdós municipis pertanyen a la comarca del Vallès Oriental. 

 



 
 
 

 

 

2. La iniciativa de l’expedient és concurrent entre els municipis de Montmeló i Granollers, essent 
l’instructor de l’expedient d’alteració parcial de les línies de terme entre els municipis de 
Montmeló i Granollers és l’Ajuntament de Montmeló. En aquest sentit consta en l’acord el 
Ple de l’Ajuntament de Montmeló en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2020, i a la 
Memòria justificativa que forma part de l’expedient. 

 
3. La proposta d’alteració del límit entre els termes de Montmeló i Granollers prové de la 

Resolució de la Direcció General d’Administració Local de 20 de setembre de 2019, i 
l’informe de replantejament esdevinguda ferma un cop transcorregut el període 
d’al·legacions que determina l’article 29.4 del Decret 244/2007, esmentat, i segons es 
descriu en la Memòria justificativa:  

 
“Davant la no coincidència de la línia elaborada per la Direcció general d’Administració Local 
per delimitar el terme municipal entre Montmeló i Granollers els dos consistoris estan 
d’acord en concretar una alteració de termes municipals que encaixa amb el planejament 
general de Granollers i modifica el límit que te el de Montmeló en l’àmbit del Circuit de 
Catalunya.” 

 
4. El Ple de l’Ajuntament de Montmeló en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2020, adopta 

els acords la part dispositiva dels quals es transcriu tot seguit:  
 
"PRIMER.- Aprovar la iniciació del procediment d’alteració parcial dels termes municipals de 
Montmeló i Granollers, d’acord amb la memòria justificativa de la concurrència dels supòsits 
i dels requisits d’alteració de termes municipals que s’ha elaborat a l’efecte, tal com 
estableix l’article 17.2 del 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. 
 
SEGON.- Acordar que l’instructor de l’expedient d’alteració parcial de les línies de terme 
entre els municipis de Montmeló i Granollers sigui l’Ajuntament de Montmeló. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Granollers, a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya , i sotmetre a informació pública, per un període de 30 dies, 
mitjançant l’exposició en el tauler d’anuncis corresponent i la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya; en el termini màxim de quinze dies a comptar de l’endemà de la 
seva adopció, d’acord amb el que prescriu l’article 9.2 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i demarcació territorial dels municipis, de les 
entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
QUART.- Finalitzar el tràmit anterior, sotmetre l’expedient, juntament amb les al·legacions 
presentades dins el tràmit d’informació pública, a informe de l’Ajuntament de Granollers, i al 
Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui, per a signar tots els documents 
necessaris per tal de fer efectius aquests acords." 

 
5. Un cop comunicat a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació 

i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la Subdirecció General 
d’Assistència Jurídica i d’Innovació a l’Administració Local va fer les següents observacions 
tècniques a la memòria justificativa i els plànols que consten en l’expedient d’alteració de la 
línia de terme entre Granollers i Montmeló: 

 
- En la documentació de l'expedient haurà de constar l'informe de l'Ajuntament de 
Montornès del Vallès pel que fa a la modificació de la posició de la fita de tres termes 
comuns als municipis de Montornès - Montmeló - Granollers. 
- Caldrà modificar el punt 3r de la memòria on es relaciona el procediment a seguir, atès que 
també caldria indicar que es sol·licita informe a l'Ajuntament de Montornès del Vallès, així 
mateix indicar que com a ens locals no promotors també s'haurà de sol·licitar informe al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i a la Diputació de Barcelona. 



 
 
 

 

 

- S'haurà d'esmenar el datum de les coordenades que consten en el punt 8 de la proposta 
d'alteració, tant de la relació de coordenades que apareix en el plànol núm. 1 com la de la 
pàgina 8 de la memòria, ja que haurien d'estar en ETRS89, 
- En relació amb el punt 8 de la memòria, en l'apartat 4t hi apareix un quadre amb la relació 
de coordenades dels punts que definiran la línia resultant de l'alteració, en aquesta relació, 
el punt 8è no hi hauria de constar, atès que d'acord amb l'alteració proposada la línia de 
terme tindria el seu últim punt a l'eix del riu Congost. 
- En l'apartat 5 de la memòria (divisió de béns) es fa referència a un certificat de secretaria 
que acredita que no és necessari portar-ne a terme cap. Tot i així com a annex a la memòria 
només hi consta un certificat de secretaria acreditatiu de la suficiència de recursos 
municipals un cop s'hagi portat a terme l'alteració. Aquest certificat sobre la divisió de béns, 
encara que acrediti que no és necessari fer-ne cap, ha de constar en l'expedient. 
- Finalment també es detecta un còmput sobre l'intercanvi de superfícies que implica 
l'alteració diferent en dos documents (entre el que apareix en el plànol número 3 i el que 
apareix a la pàgina 5 de la memòria). 

 
6. El 16 de febrer de 2021, el Ple de l’Ajuntament de Montmeló acorda aprovar la modificació de 

la Memòria justificativa de l’alteració dels termes municipals de Montmeló i Granollers 
donant compliment amb les observacions tècniques de la Subdirecció General d’Assistència 
Jurídica i d’Innovació a l’Administració Local, i sol·licita al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental per tal que emeti l’informe corresponent. 

 
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, estableix els supòsits en què el terme municipal pot ser alterat, 
i l’article 17 del mateix text legal regula el procediment d’alteració de termes. 

 
2. El Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 

territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats 
de Catalunya, desenvolupa amb detall els supòsits d’alteració de termes municipals (articles 
3 a 8) i el procediment per a la seva alteració (articles 9 a 20). 

 
3. L’article 11.2 del citat Decret 244/2007, de 6 de novembre, determina que, quan es 

produeixen iniciatives concurrents per part de diferents ens locals, la instrucció de 
l’expedient correspon al que determinin els mateixos ens locals que han exercit la iniciativa. 
En aquest sentit, a la memòria justificativa es determina que l’Ajuntament de Montmeló és 
l’instructor de l’expedient i, per tant, l’administració encarregada de sotmetre l’expedient a 
informació pública. 

 
4. Decret legislatiu 4/2003, de de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

l'organització comarcal de Catalunya. 
 
5. L’article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003 esmentat atribueix al Ple l’adopció dels acords 

relatius a l’alteració del terme municipal. 
 
 
Per tot això, vistos els antecedents de dret i els fonaments de dret, s’emet informe favorable a 
l’expedient d’alteració de termes entre els municipis de Montmeló i Granollers.” 

 
3. El 17 de març de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
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, estableix els supòsits en què el terme municipal 



 
 
 

 

 

pot ser alterat, i l’article 17 del mateix text legal regula el procediment d’alteració de 
termes. 

 
2. El Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 

territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya, desenvolupa amb detall els supòsits d’alteració de termes 
municipals (articles 3 a 8) i el procediment per a la seva alteració (articles 9 a 20). 

 
3. L’article 11.2 del citat Decret 244/2007, de 6 de novembre, determina que, quan es 

produeixen iniciatives concurrents per part de diferents ens locals, la instrucció de 
l’expedient correspon al que determinin els mateixos ens locals que han exercit la 
iniciativa. En aquest sentit, a la memòria justificativa es determina que l’Ajuntament de 
Montmeló és l’instructor de l’expedient i, per tant, l’administració encarregada de 
sotmetre l’expedient a informació pública. 

 
4. Decret legislatiu 4/2003, de de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

de l'organització comarcal de Catalunya, pel que fa a la competència de l’aprovació 
d’aquest acord per part del Ple. 

 
5. L’article 52.2.b) del Decret legislatiu 2/2003 esmentat atribueix al Ple l’adopció dels 

acords relatius a l’alteració del terme municipal. 
 
 
Per tot això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Informar favorablement l’alteració la línia de terme entre els municipis de Montmeló i 

Granollers en els termes que s’exposen en la Memòria justificativa. 
 

2. Notificar aquest acord als ajuntaments interessats de Granollers, Montmeló i Montornés 
del Vallès.” 

 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 28 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, Enric Gisbert i Tomàs, Pamela Isús i Sauri, Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i 
Martí i Marina Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Partit dels Socialistes de 
Catalunya - CP, 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, 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; per part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde el 
senyor Manuel Losada Seivane i per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – AM, el 
senyor Luís Toral Ortega. I les 2 abstencions de, per part del Grup Comarcal Esquerra 
Republicana de Catalunya, la senyora Anna Cella i Navarro i el senyor Joan Josep Galiano i 
Peralta. 



 
 
 

 

 

 
La senyora Assia Cherdal i Roukha i el senyor Ignasi Martínez Murciano s’incorporen a la 
sessió. 
 
El senyor Francesc Sánchez Castilla abandona la sessió. 
 
 
ÀREA D'ENSENYAMENT 
 
7. Aprovar la modificació del contracte administratiu per a la prestació del servei 
d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori i del servei 
de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental, formalitzat el 
29 d’agost de 2018, entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i CLECE, SA 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Ensenyament, de 17 de març de 2021, que és el que segueix: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 8 de febrer de 2021, la tècnica de l’Àrea de Serveis Personals, senyora Eugènia 

Llonch i Bonamusa, ha emès l’informe següent: 

 
“ 
1. El 29 d’agost de 2018, el Consell Comarcal del Vallès i Clece, SA vam formalitzar el contracte 

administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar 
obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 

 
El contracte preveu una durada inicial de dos anys a partir de la signatura del document de 

formalització del mateix. 
 
2. El 28 d’agost de 2020, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i Clece, SA vam formalitzar 

pròrroga de l’esmentat contracte per al període d’un any. 
 

3. La clàusula 25 del Plec de clàusules administratives particulars que regulen el contracte per a 
la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no 
obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
estableix els supòsits de modificació del contracte. 

Així, en el seu apartat primer, estableix que el contracte només es pot modificar per raons 
d’interès públic, en els casos i en la forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de 
conformitat amb el que preveuen els articles 203 a 2017 de la LCSP. 

 
Entre les modificacions previstes, en l’apartat 2 de la clàusula 25 del PCAP s’estableix el 

següent: 
 

“2. Modificacions previstes en aquest Plec: 
 

El nombre i quantitat total de persones que s’encarreguen de l’acompanyament de les 
persones usuàries del servei no es determina, fins no conèixer al detall els alumnes 
matriculats en el cas del transport escolar o persones que en el període precisen dels serveis 
en el cas del transport adaptat i assistit, i el detall de centres de destí. És per això que la 
previsió de l’assignació d’acompanyants es basa en la realitat del servei del període 
2017/2018 i pot veure’s modificada en funció de la realitat de la matrícula del curs escolar 
amb el qual s’inicia el contracte, centres que precisen servei i nombre de persones usuàries 
que realment en fan ús. 

 
A. Supòsits: 



 
 
 

 

 

Es preveu la possibilitat de modificar el contracte per incrementar o disminuir el nombre de 
rutes amb necessitats d'acompanyament. 

 
B. Límits i condicions dels supòsits de modificació: 
Les modificacions descrites són obligatòries per al contractista i en cap cas poden excedir del 
20% del preu inicial del contracte aïlladament o conjuntament. En cap cas la modificació del 
contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.” 

4. La clàusula 13 del Plec de prescripcions tècniques que regeixen el contracte per a la gestió 
del servei d’acompanyants del servei de transport escolar i del servei de transport adaptat i 
assistit del Vallès Oriental regula el número d’acompanyants, rutes i personal laboral adscrit al 
servei d’acompanyants. 

 
Així mateix en l’esmentada clàusula, s’estableix la següent previsió: “No obstant això, la 

quantitat prevista d’acompanyants per lot, així com l’assignació del nombre 
d’acompanyants a cada ruta o a cada centre de destí, es podrà veure modificada segons 
les necessitats dels serveis de transport escolar o de transport adaptat i assistit.” 

 
5. Per tal de poder prestar el servei de transport escolar amb totes les garanties i atendre 

adequadament a les necessitats dels seus usuaris, és necessari incrementar el nombre 
d’acompanyants en alguna de les rutes ja establertes, tal i com passem a explicar de forma 
detallada seguidament. 

 
6. Els supòsits en que és necessari incrementar el nombre de monitors en rutes establertes i 

previstes en la clàusula 13 del PPT del contracte són els següents: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
7. El 

motiu que justifica l’increment d’un monitor en cadascuna de les rutes esmentades obeeix al 
fet que els usuaris d’aquestes requereixen una atenció més individualitzada atenent a les 
seves necessitats i al seu estat de salut.  

 
La valoració d’aquesta necessitat s’ha fet per part del centre educatiu, del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental en coordinació amb els agents implicats en el servei així com pel propi 
Departament d’Educació, que per mitjà dels Serveis Territorials del Vallès Oriental-
Maresme ha autoritzat la contractació dels monitors que consten detallats a l’epígraf 
anterior. 

 
8. Les modificacions que consten detallades en l’epígraf 6 d’aquesta relació de fets, amb efectes 

des de l’11 gener de 2021 fins a la finalització del curs escolar 20-21, que suposen el cost 
següent: 

 

COST ADJUDICACIÓ  
 

CURS/TEMPORADA ACOMP 
 

TIPUS RUTA CODI RUTA 18/19 19/20 20/21 

EOBL EOBL007A 7.666,56 7.666,56 13.361,04 

 
EOBL026A 7.666,56 7.666,56 13.361,04 

Total EOBL   15.333,12 15.333,12  26.722,08 

 
L’import del cost de la modificació ascendeix a 26.722,08 euros (IVA exclòs) i a 29.394,30 
euros (IVA inclòs). 

 

TIPUS DE 
SERVEI DE 
TRANSPORT 

Ruta CENTRE NÚM. DE 
MONITORS 

NÚM. DE 
MONITORS QUE 
ES PROPOSA 
INCREMENTAR 

ESCOLAR EOBL07 CEE 
Montserrat 

Montero 
Granollers 

1 1 

ESCOLAR EOBL26 CEE Van 
Vila,  Mollet 
del Vallès 

1 1 



 
 
 

 

 

9. Les modificacions descrites en l’epígraf 8 d’aquesta relació de fets en cap cas excedeixen del 
20% del preu inicial del contracte, que és límit que preveu la clàusula 25.2 apartat B. del 
PCAP. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Modificar el contracte administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels 
serveis de transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i 
assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental .en el sentit d’incrementar el nombre de 
monitors en les dues rutes, establertes i previstes en la clàusula 13 del Plec de 
prescripcions tècniques del contracte, amb efectes des de l’11 gener de 2021 i fins a la 
finalització del curs escolar 20-21, que es detallen seguidament: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Autoritzar i disposar la despesa de 29.394,30 euros (IVA inclòs) a la partida núm. 
3232438223001. 

 
3. Donar audiència al contractista per tal que en el termini de 3 dies hàbils, per tal que 

formuli les al·legacions o observacions que consideri oportunes en relació amb la 
proposta de modificació del contracte per a la prestació del servei d’acompanyants dels 
serveis de transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i 
assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental.” 

 
 

2. El 24 de febrer de 2021, registre de sortida S2021002820, es notificà el requeriment 
d’audiència al contractista. El contractista accedí a la notificació el 24 de febrer de 2021. 
No consten al·legacions o observacions del contractista en l’expedient.  

 
3. L’11 de març de 2021, el secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 

senyor Jordi Vendrell i Ros, ha emès l’informe corresponent. 
 

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

 
 

FONAMENTS DE DRET  
 
1. La clàusula 13 del Plec de prescripcions tècniques que regeixen el contracte per a la 

gestió del servei d’acompanyants del servei de transport escolar i del servei de transport 
adaptat i assistit del Vallès Oriental regula el número d’acompanyants, rutes i personal 
laboral adscrit al servei d’acompanyants. 

 
Així mateix en l’esmentada clàusula, s’estableix la següent previsió: “No obstant això, la 
quantitat prevista d’acompanyants per lot, així com l’assignació del nombre 
d’acompanyants a cada ruta o a cada centre de destí, es podrà veure modificada 
segons les necessitats dels serveis de transport escolar o de transport adaptat i assistit. 

 

TIPUS DE 
SERVEI DE 
TRANSPORT 

Ruta CENTRE NÚM. DE 
MONITORS 
PREVIST PPT 

NÚM. DE 
MONITORS QUE ES 
PROPOSA 
INCREMENTAR 

ESCOLAR EOBL07 CEE 
Montserrat 

Montero 
Granollers 

1 1 

ESCOLAR EOBL26 CEE Van 
Vila,  Mollet 
del Vallès 

1 1 



 
 
 

 

 

2. La clàusula 25 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la el 
contracte de serveis d’acompanyament del Servei de transport escolar i del Servei de 
transport adaptat i assistit que preveu el règim de modificació del contracte.  

 
3. L’article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 

que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  

 
4. L’epígraf 2 de la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, en endavant LCSP, així com el que preveu l’article 14.2 q) del Text refós de la 
Llei de l'organització comarcal de Catalunya aprovat 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, el qual estableix la competència del Ple per exercir les altres atribucions que 
expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no 
atribueix a altres òrgans comarcals.  

 
 
Per això, PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Modificar el contracte administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels 

serveis de transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i 
assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental, formalitzat el 29 d’agost de 2018, entre 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental i Clece, SA, en els termes establerts en l’informe 
transcrit en el primer punt de la relació de fets.   
 

2. Autoritzar i disposar la despesa de 29.394,30 euros (IVA inclòs) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària  núm. 32 32438 223001. 
 

3. Requerir a Clece, SA per a què en el termini de 15 dies comptadors des de la data de 
notificació d’aquest acord reajusti la garantia definitiva del contracte per un import 
addicional de 1.336,10 euros. 
 

4. Formalitzar en document administratiu la modificació acordada.  
 

5. Publicar la modificació en el DOUE i en el perfil de contractant.  
 

6. Notificar aquest acord a Clece, SA.”  
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 31 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
El senyor Francesc Sánchez Castilla s’incorpora a la sessió. 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
8. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica en matèria d’enginyeria amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany. 
 



 
 
 

 

 

Llegit el dictamen de Medi Ambient, de 17 de març de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 de gener de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 22 de gener de 2021 l’Ajuntament de Figaró-Montmany ha sol·licitat al Consell Comarcal 
assistència tècnica en matèria d’enginyeria a raó de 8 hores mensuals, tan bon punt sigui possible. 
 
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència 
tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret legislatiu, 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Subscriure un conveni amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany, amb NIF P0813300A, per a la 

prestació del servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria amb una dedicació de 8 hores 
mensuals, a partir de l’1 de febrer de 2021. 
 

2. Determinar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l’assistència tècnica en matèria d’enginyeria pel 2021 en 3.024,17 euros 

tenint en compte l’inici del servei a partir de l’1 de febrer. 
 

4. Establir el cost total de l’assistència tècnica pels anys successius de vigència del conveni, incloent 
les possibles pròrrogues, en 3.299,09 euros. El cost del Servei corresponent s’actualitzarà 
successivament d’acord amb la variació salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat 
corresponents a cada exercici. 

 
5. Determinar que per a l’any 2021 l’Ajuntament haurà d’abonar l’import corresponent al Consell 

Comarcal abans del 31 de maig. 
 

6. Determinar per a la resta d’anualitats l’Ajuntament haurà d’abonar l’import de cada anualitat al 
Consell Comarcal per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada anualitat. 

 
7. Reconèixer el dret de tres-mil vint-i-quatre euros amb disset cèntims (3.024,17 euros) a càrrec de 

l’aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori.” 
 

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

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

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

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



 
 
 

 

 

 
2. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència 
tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 

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

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

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

 
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. 

 
 

Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació del servei d’assistència tècnica en 

matèria d’enginyeria a l’Ajuntament de Figaró-Montmany. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany per 
a la prestació del servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria següent: 
 

“R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor Francesc Colomé i Tenas, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Ramon Garcia Gonzalez, alcalde-president de l’Ajuntament de Figaró-
Montmany, assistit per la secretària de la corporació, senyora Maria Llonch Llonch. 
 
 

I N T E R V E N E N 



 
 
 

 

 

 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre. 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, en virtut del que 
disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la 
redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 
 
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 
del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.   
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 
 

M A N I F E S T E N 
 
I. Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència tècnica als municipis 
que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en compte les 
necessitats dels diferents municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Figaró-Montmany, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix d’assistència 

en matèria d’enginyeria i està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

 
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT 

assistència tècnica en matèria d’enginyeria.  
 

 
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents  
 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

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

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

 
II. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència tècnica. 

 
III. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

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

 
L’article 175 de l’esmentat Decret preveu que en els supòsits de prestació de serveis per 



 
 
 

 

 

delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis corresponents en la 
prestació del servei. 

 
IV. 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. 

 
Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i la 
resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o butlletí 
oficial corresponent. 

 
V. 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. 

 
D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts compareixents 
atorguen aquest conveni que subjecten als següents 
 

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria d’enginyeria del 
CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions d’assistència d’enginyeria 

següents: 
 

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

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

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

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

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

 
2. No obstant això, les funcions d’elaboració de projectes i memòries directament executives així 

com la direcció i coordinació de seguretat i salut d’obres només es podran desenvolupar 
sempre que l’Ajuntament hagi acreditat prèviament la contractació d’una assegurança de 
responsabilitat civil a favor de la persona adscrita al servei comarcal. 
 



 
 
 

 

 

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

- 8 hores mensuals a enginyeria 
 

4. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin 
en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les funcions 

assistencials acordades. 
 
2. Finançar el servei d’acord amb quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2021 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte segon 

és de 3.024,17 euros tenint en compte l’inici del servei a partir de l’1 de febrer.  
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, el cost 
del servei corresponent s’estableix en 3.299,09 euros, que s’actualitzarà successivament 
d’acord amb la variació salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents 
a cada exercici.  

 
3. Pel que fa a l’import corresponent a l’any 2021, l’AJUNTAMENT abonarà al Consell Comarcal 

la quantitat esmentada en el punt 1 d’aquest pacte abans del 31 de maig del 2021.  
 

4. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en el punt 2 
d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada anualitat. 

 
5. 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 
l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Vigència 

 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 

l’1 de febrer de 2021 fins el 31 de desembre de 2023. 
 

2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 

 
Sisè. Naturalesa del conveni 
 

 Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de 
contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les 
seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en concret, per 
allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Setè. Comissió de seguiment 
 
1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar pel 

compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i avaluació del servei per 



 
 
 

 

 

tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar les mesures necessàries per 
desenvolupar i complir millor les obligacions que s’estableixen en aquest conveni. 
 

2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe, personal directiu o 
gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL tindrà dret 

a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a 
conseqüència d’això 

d) El compliment del període de vigència 
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts 
 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que 
se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels corresponents 
secretaris, que en donen fe.” 

 
3. Reconèixer el dret tres-mil vint-i-quatre euros amb disset cèntims (3.024,17 euros) a 

càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori. 
 

4. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.” 
 
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. 
 
El president 
 
Passaríem als punts que a Junta de Portaveus hem dit que votaríem junts, 9, 10 i 11 i 
finalment senyor secretari també el 12. 
 
El secretari accidental 
 
És correcte. 
 
El president 
 
Són tots de Salut i us explico, al final el Zoom només permet 25 votacions i si votem el 12 
per separat, que és el mateix, serien 26, oi que sí senyor Vendrell? 



 
 
 

 

 

 
El secretari accidental 
 
Seria així. 
 
El president 
 
Senzillament per aquest motiu, però tots són de temes de salut. Si hi ha algun impediment 
digueu-m’ho i si teníeu pensat algun vot diferent dels 4 punts? Molt bé, si ningú diu res, 
passaríem als vots del 9, 10, 11 i 12. Primer de tot, alguna intervenció al respecte? Segon, 
faríem votació del 9, 10, 11 i 12. 
 
ÀREA DE SALUT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
 
9. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d'assistència tècnica en 
matèria de salut pública amb l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Salut i Cooperació Internacional, de 17 de març de 2021, que 
és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de febrer de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El Consell Comarcal té subscrit un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública amb una dedicació de 23 
hores setmanals a partir de l’1 de juliol de 2020. 
 
En la comptabilitat de l’exercici 2020 hi ha reconegut el dret de dinou mil tres-cents trenta-dos euros 
amb cinquanta-quatre cèntims (19.332,54 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 36 46244 
Assistència tècnica salut pública. 
 
L’eclosió de la COVID-19 va impedir dur a terme els processos de selecció de personal necessaris en 
els terminis previstos i per aquest motiu es va endarrerir l’inici de la prestació del servei fins a l’1 de 
desembre de 2020. 
 
Per altra banda, la dedicació del servei a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha acabat essent 
de 37 hores setmanals enlloc de les 23 previstes inicialment. 
 
Així doncs, cal modificar el conveni corresponent en els termes que segueixen. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Fixar l’inici del servei a partir de l’1 de desembre de 2020 i la dedicació en 37 hores setmanals.  
 
2. Establir el cost total de l’assistència tècnica pel 2020 en 5.183,36 euros, tenint en compte l’inici 

del servei a partir de l’1 de desembre.  
 
3. Establir el cost corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte segon en 62.760,14 

euros anuals. 
 
4. Determinar que l’Ajuntament haurà d’abonar l’import corresponent a l’any 2020 abans del 30 

d’abril de 2021.  



 
 
 

 

 

 
5. Determinar per a la resta d’anualitats que l’Ajuntament haurà d’abonar l’import de cada anualitat 

al Consell Comarcal per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada anualitat, 
llevat de la primera meitat de 2021 que l’haurà d’abonar abans del 30 d’abril de 2021. 

 
6. Donar de baixa l’import de 14.149,18 euros (catorze mil cent quaranta-nou euros amb divuit 

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

 
2. El 17 de març de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

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

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

2. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència 
tècnica. 

 
3. L’article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, sota la rúbrica els 

serveis mínims dels ens locals, preveu que els ajuntaments, d'acord amb les 
competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, i 
el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són 
competents per a prestar, entre d’altres, els serveis mínims en matèria de salut pública 
de gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi; gestió del risc per a 
la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing; gestió del risc per a la 
salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, del servei i 
la venda directa d'aliments preparats als consumidors, com a activitat principal o 
complementària d'un establiment, amb repartiment a domicili o sense, de la producció 
d'àmbit local i del transport urbà. Se n'exclou l'activitat de subministrament d'aliments 
preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments o per a punts de venda; les 
altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, d'acord 
amb la legislació vigent en aquesta matèria. 

 
4. L’article 53.7 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, disposa que els ens 

locals han de disposar dels recursos econòmics i materials suficients per a exercir les 
competències en matèria de salut pública amb eficàcia i eficiència, tenint en compte la 
cooperació econòmica i tècnica dels ens supralocals d'acord amb el que estableix la 
normativa de règim local, sens perjudici dels programes de col·laboració financera 
específica que, d'acord amb la normativa de cooperació local, l'Administració de la 
Generalitat estableixi per a activitats de salut pública. 

 



 
 
 

 

 

5. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis, que estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 
estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència 
municipal en virtut de delegació o conveni. 

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

 
6. 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. 

 
Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i la 
resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o 
butlletí oficial corresponent. 

 
7. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  

estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de delegacions 
o encàrrecs de gestió realitzats per altres administracions. 

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

 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni per a la prestació 

d’assistència a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en matèria de salut pública, 
formalitzat el 29 d’octubre de 2020, d’acord amb el redactat següent: 

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor José Antonio Montero Domínguez, conseller delegat de l’Àrea de Salut i 
Cooperació Internacional del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel secretari accidental 
de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Francesc Colomé Tenas, alcalde-president de l’Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès, assistit per la secretària de la corporació, la senyora Maria Llonch Llonch. 

 
 

I N T E R V E N E N 
 

El conseller delegat del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut de les delegacions 
atribuïdes pels decrets de Presidència 2019PRES000205, de 19 de juliol i 2019PRES000290, 
d’11 de novembre. 



 
 
 

 

 

 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en virtut 
del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 

 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
 

M A N I F E S T E N 
 

I. Que el 29 d’octubre de 2020, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL 
COMARCAL, i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, vàrem 
formalitzar un conveni de prestació d’assistència en matèria de salut pública, en endavant el 
CONVENI.  
 
Aquest conveni determina l’inici del servei l’1 de juliol de 2020. Nogensmenys, l’eclosió de la 
COVID-19 va impedir dur a terme els processos de selecció de personal necessaris en els terminis 
previstos i per aquest motiu es va endarrerir l’inici de la prestació del servei fins a l’1 de desembre 
de 2020.  
 
Per altra banda, la dedicació del servei a l’AJUNTAMENT ha acabat essent de 37 hores setmanals 
enlloc de les 23 previstes inicialment. 

 
II. Pels motius precedents, cal modificar el CONVENI per a adequar-ne llur contingut a allò que s’hi 

ha descrit.  
 

D’acord amb això, les parts compareixents atorguen aquesta modificació al CONVENI que subjecten 
als següents 

 
 

P A C T E S 
 
Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest document és la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de salut pública entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT formalitzat el 29 d’octubre 
de 2020.  

 
Segon. Abast de la modificació  

 
El CONVENI es modifica en el sentit següent:  

 
1. El pacte segon del CONVENI, amb el títol Obligacions del CONSELL COMARCAL, passa a 

tenir el redactat següent:  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 

1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 
projectes, programes, protocols, censos, registres, actuacions, ordenances i 
contractes de serveis en l’àmbit de la salut pública 

2. Informar i dur a terme inspeccions, presa de mostres i controls de competència 
municipal en matèria de salut pública sobre les obres, instal·lacions, establiments i 
parades de mercats ambulants o fires 



 
 
 

 

 

3. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les actuacions i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de la salut 
pública 

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

pública 
 
2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt amb 

personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar 37 hores setmanals al 
seu desenvolupament. Un part d’aquesta dedicació serà presencial a les oficines 
municipals o al municipi per atendre tasques de coordinació municipal, atenció al públic, 
visites o inspeccions, entre d’altres, i una altra part serà de teletreball per dur a terme 
tasques de coordinació comarcal, preparació, elaboració o tramitació de documents, 
censos o registres. 
 

3. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les 
destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades. Així mateix, s’hi inclouran 
les compensacions d’hores extraordinàries que s’hagin hagut de dedicar al servei, si 
escau, d’acord amb allò previst per l’Acord regulador de les condicions de treball del 
personal funcionari del CONSELL COMARCAL. 
 

4. Assistir L’AJUNTAMENT a l’inici del servei per elaborar, mitjançant la metodologia de 
gestió basada en processos, un mapa de processos de tramitació en relació a les funcions 
esmentades. Aquesta assistència es desenvoluparà amb la col·laboració del i de 
l’Ajuntament 
 

5. El CONSELL COMARCAL elaborarà a l’inici del servei i amb la col·laboració de 
L’AJUNTAMENT un mapa de processos en relació a les funcions esmentades, amb 
l’assistència del Servei comarcal de millora i estratègia corporativa, i amb l’objectiu de 
contribuir a assegurar una gestió eficient i eficaç del servei mitjançant la metodologia de 
gestió basada en processos.  

 
2. El pacte cinquè del CONVENI, amb el títol Vigència, passa a tenir el redactat següent:  

 
3. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura per l’última de les parts i 

estén els seus efectes des de l’1 de desembre de 2020 i fins el 31 de desembre de 2023. 
 
4. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 

mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. El pacte quart del CONVENI, amb el títol Règim econòmic, passa a tenir el redactat següent:  

 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte segon s’estima en 

62.760,14 euros anuals. No obstant això, per a l’any 2020 el cost es fixa en 5.183,36 
euros, tenint en compte que el servei s’inicia l’1 de desembre de 2020. L’AJUNTAMENT 
ha d’abonar aquest import al CONSELL COMARCAL abans del 30 d’abril de 2021.  
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, el 
cost del servei corresponent s’actualitzarà successivament d’acord amb la variació 
salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada exercici. 

 
L’AJUNTAMENT ha d’abonar l’import de cada anualitat al CONSELL COMARCAL per 
meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada anualitat, llevat de la 
primera meitat de 2021 que l’ha d’abonar abans del 30 d’abril de 2021. 
 

3. 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 l’objecte d’aquest conveni. 

 



 
 
 

 

 

Tercer. Vigència  
 
Aquesta modificació entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 
la data d’inici del CONVENI fins a llur finalització.   

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

 
2. Donar de baixa l’import de catorze mil cent quaranta-nou euros amb divuit cèntims 

(14.149,18 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 36 46244 de l’exercici 2020.  
 

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.” 
 
 
10. Modificar l'acord de Ple de 18 de març de 2021, d'aprovació del contingut i la 
signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut 
pública a l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Salut i Cooperació Internacional, de 17 de març de 2021, que 
és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de febrer de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
El Ple del Consell Comarcal de 18 de març de 2020 va aprovar un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació del servei d’assistència tècnica en matèria 
de salut pública amb una dedicació de 21 hores setmanals a partir de l’1 de juliol de 2020. 
 
En la comptabilitat de l’exercici 2020 hi ha reconegut el dret de disset mil sis-cents cinquanta-un 
euros amb quaranta-cinc cèntims (17.651,45 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 36 
46244 Assistència tècnica salut pública. 
 
L’eclosió de la COVID-19 va impedir dur a terme els processos de selecció de personal 
necessaris en els terminis previstos i per aquest motiu es va endarrerir l’inici de la prestació del 
servei fins a l’1 de desembre de 2020. 
 
Així doncs, cal modificar l’acord corresponent en els termes que segueixen. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Fixar l’inici del servei a partir de l’1 de desembre de 2020.  
 
2. Establir el cost total de l’assistència tècnica pel 2020 en 2.941,91 euros, tenint en compte l’inici 
del servei a partir de l’1 de desembre.  
 
3. Determinar que l’Ajuntament haurà d’abonar l’import corresponent a l’any 2020 abans del 30 
d’abril de 2021.  
 
4. Determinar per a la resta d’anualitats que l’Ajuntament haurà d’abonar l’import de cada 
anualitat al Consell Comarcal per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada 
anualitat, llevat de la primera meitat de 2021 que l’haurà d’abonar abans del 30 d’abril de 2021. 
 



 
 
 

 

 

5. Donar de baixa l’import de 14.709,54 euros (catorze mil set-cents nou euros amb cinquanta-
quatre cèntims) a càrrec de l’aplicació pressupostària 36 46244 de l’exercici 2020.” 

 
2. El 17 de març de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
  

1. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 18 de de març de 2021, 
d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria de salut pública. 
 

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

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

3. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència 
tècnica. 

 
4. L’article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, sota la rúbrica els 

serveis mínims dels ens locals, preveu que els ajuntaments, d'acord amb les 
competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, i 
el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són 
competents per a prestar, entre d’altres, els serveis mínims en matèria de salut pública 
de gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi; gestió del risc per a 
la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing; gestió del risc per a la 
salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, del servei i 
la venda directa d'aliments preparats als consumidors, com a activitat principal o 
complementària d'un establiment, amb repartiment a domicili o sense, de la producció 
d'àmbit local i del transport urbà. Se n'exclou l'activitat de subministrament d'aliments 
preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments o per a punts de venda; les 
altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, d'acord 
amb la legislació vigent en aquesta matèria. 

 
5. L’article 53.7 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, disposa que els ens 

locals han de disposar dels recursos econòmics i materials suficients per a exercir les 
competències en matèria de salut pública amb eficàcia i eficiència, tenint en compte la 
cooperació econòmica i tècnica dels ens supralocals d'acord amb el que estableix la 
normativa de règim local, sens perjudici dels programes de col·laboració financera 
específica que, d'acord amb la normativa de cooperació local, l'Administració de la 
Generalitat estableixi per a activitats de salut pública. 

 
6. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis, que estableix que la comarca, de conformitat amb allò que 



 
 
 

 

 

estableixi el programa d’actuació comarcal, podrà prestar serveis de competència 
municipal en virtut de delegació o conveni. 

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

 
7. 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. 

 
Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i la 
resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o 
butlletí oficial corresponent. 

 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Modificar l’acord de Ple de 18 de març de 2021, d’aprovació del contingut i la signatura 

del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
en matèria de salut pública, que passa a tenir el redactat següent:  

 
“R E U N I T S 

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

 
 

I N T E R V E N E N 
 

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre. 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en virtut 
del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 

 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
 

M A N I F E S T E N 
 



 
 
 

 

 

I. Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència tècnica 
als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en 
compte les necessitats dels diferents municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Caldes de Montbui , en endavant l’AJUNTAMENT, requereix 

d’assistència en matèria de salut pública i està interessat en què el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta 
matèria. 

 
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL presti a 

l’AJUNTAMENT assistència tècnica en matèria de salut pública.  
 
 

El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents  
 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

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

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

2. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència 
tècnica. 

 
3. L’article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, sota la rúbrica els 

serveis mínims dels ens locals, preveu que els ajuntaments, d'acord amb les 
competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, i el 
Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són competents per a 
prestar, entre d’altres, els serveis mínims en matèria de salut pública de gestió del risc 
per a la salut derivat de la contaminació del medi; gestió del risc per a la salut en les 
activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing; gestió del risc per a la salut derivat dels 
productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, del servei i la venda directa 
d'aliments preparats als consumidors, com a activitat principal o complementària d'un 
establiment, amb repartiment a domicili o sense, de la producció d'àmbit local i del 
transport urbà. Se n'exclou l'activitat de subministrament d'aliments preparats per a 
col·lectivitats, per a altres establiments o per a punts de venda; les altres activitats de 
competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, d'acord amb la legislació 
vigent en aquesta matèria. 

 
4. L’article 53.7 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, disposa que els ens 

locals han de disposar dels recursos econòmics i materials suficients per a exercir les 
competències en matèria de salut pública amb eficàcia i eficiència, tenint en compte la 
cooperació econòmica i tècnica dels ens supralocals d'acord amb el que estableix la 
normativa de règim local, sens perjudici dels programes de col·laboració financera 
específica que, d'acord amb la normativa de cooperació local, l'Administració de la 
Generalitat estableixi per a activitats de salut pública. 



 
 
 

 

 

 
5. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

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

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

 
6. 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. 

 
Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i la 
resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o 
butlletí oficial corresponent. 

 
7. 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. 

 
D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts 
compareixents atorguen aquest conveni que subjecten als següents 

 
 

P A C T E S 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de salut pública del 
CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 

1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els 
projectes, programes, protocols, censos, registres, actuacions, ordenances i 
contractes de serveis en l’àmbit de la salut pública 

2. Informar i dur a terme inspeccions, presa de mostres i controls de competència 
municipal en matèria de salut pública sobre les obres, instal·lacions, establiments i 
parades de mercats ambulants o fires 

3. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les actuacions i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de la salut 
pública 

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

pública 



 
 
 

 

 

 
2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt amb 

personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar 21 hores setmanals al 
seu desenvolupament. Un part d’aquesta dedicació serà presencial a les oficines 
municipals o al municipi per atendre tasques de coordinació municipal, atenció al públic, 
visites o inspeccions, entre d’altres, i una altra part serà de teletreball per dur a terme 
tasques de coordinació comarcal, preparació, elaboració o tramitació de documents, 
censos o registres. 
 

3. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que 
s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les 
destinades a la formació relativa amb les funcions esmentades. Així mateix, s’hi inclouran 
les compensacions d’hores extraordinàries que s’hagin hagut de dedicar al servei, si 
escau, d’acord amb allò previst per l’Acord regulador de les condicions de treball del 
personal funcionari del CONSELL COMARCAL. 
 

4. Assistir L’AJUNTAMENT a l’inici del servei per elaborar, mitjançant la metodologia de 
gestió basada en processos, un mapa de processos de tramitació en relació a les funcions 
esmentades. Aquesta assistència es desenvoluparà amb la col·laboració del i de 
l’Ajuntament 
 

5. El CONSELL COMARCAL elaborarà a l’inici del servei i amb la col·laboració de 
L’AJUNTAMENT un mapa de processos en relació a les funcions esmentades, amb 
l’assistència del Servei comarcal de millora i estratègia corporativa, i amb l’objectiu de 
contribuir a assegurar una gestió eficient i eficaç del servei mitjançant la metodologia de 
gestió basada en processos.  

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació i als portals d’administració electrònica que 

siguin necessaris per atendre satisfactòriament les funcions assistencials acordades. 
 

2. Col·laborar a l’inici del servei en l’elaboració d’un mapa de processos en relació a les 
funcions esmentades. 
 

3. Finançar el servei d’acord amb quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte segon s’estima en 

35.302,89 euros anuals. No obstant això, per a l’any 2020 el cost es fixa en 2.941,91 
euros, tenint en compte que el servei s’inicia l’1 de desembre de 2020. L’AJUNTAMENT 
ha d’abonar aquest import al CONSELL COMARCAL abans del 30 d’abril de 2021. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, el 
cost del servei corresponent s’actualitzarà successivament d’acord amb la variació 
salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada exercici. 
 
L’AJUNTAMENT ha d’abonar l’import de cada anualitat al CONSELL COMARCAL per 
meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada anualitat, llevat de la 
primera meitat de 2021 que l’ha d’abonar abans del 30 d’abril de 2021. 
 

3. 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 l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. Vigència 
 



 
 
 

 

 

1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura per l’última de les parts i 
estén els seus efectes des de l’1 de desembre de 2020 i fins el 31 de desembre de 2023. 

 
2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 

mitjançant acord exprés de les parts. 
 
Sisè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de 
contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les 
seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en concret, 
per allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Setè. Comissió de seguiment 
 
1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar pel 

compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i avaluació del 
servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar les mesures 
necessàries per desenvolupar i complir millor les obligacions que s’estableixen en aquest 
conveni. 

 
2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe, personal 

directiu o gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la 
comissió de seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li 
l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL 
tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com 
a conseqüència d’això 
d) El compliment del període de vigència 
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de 
les parts 
 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions 
que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels 
corresponents secretaris, que en donen fe.” 
 

2. Donar de baixa l’import de catorze mil set-cents nou euros amb cinquanta-quatre cèntims 
(14.709,54 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 36 46244 de l’exercici 2020. 
 

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



 
 
 

 

 

 
11. Aprovar la modificació de l'Acord de Ple de 18 de març de 2021, d'aprovació del 
contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 
de salut pública  a l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Salut i Cooperació Internacional, de 17 de març de 2021, que 
és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de febrer de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El Ple del Consell Comarcal de 18 de març de 2020 va aprovar un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació del servei d’assistència tècnica en matèria de 
salut pública amb una dedicació de 14 hores setmanals a partir de l’1 de juliol de 2020. 
 
En la comptabilitat de l’exercici 2020 hi ha reconegut el dret d’onze mil set-cents seixanta-set euros 
amb seixanta-tres cèntims (11.767,63 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 36 46244 
Assistència tècnica salut pública. 
 
L’eclosió de la COVID-19 va impedir dur a terme els processos de selecció de personal necessaris en 
els terminis previstos i per aquest motiu es va endarrerir l’inici de la prestació del servei fins a l’1 de 
desembre de 2020. 
 
Així doncs, cal modificar l’acord corresponent en els termes que segueixen. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Fixar l’inici del servei a partir de l’1 de desembre de 2020.  
 
2. Establir el cost total de l’assistència tècnica pel 2020 en 1.961,27 euros, tenint en compte l’inici del 
servei a partir de l’1 de desembre.  
 
3. Determinar que l’Ajuntament haurà d’abonar l’import corresponent a l’any 2020 abans del 30 d’abril 
de 2021.  
 
4. Determinar per a la resta d’anualitats que l’Ajuntament haurà d’abonar l’import de cada anualitat al 
Consell Comarcal per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada anualitat, llevat 
de la primera meitat de 2021 que l’haurà d’abonar abans del 30 d’abril de 2021. 
 
5. Donar de baixa l’import de 9.806,36 euros (nou mil vuit-cents sis euros amb trenta-sis cèntims) a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 36 46244 de l’exercici 2020.” 

 
2. El 17 de març de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
  

1. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 18 de de març de 2021, 
d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica a l’Ajuntament la Roca del Vallès en matèria de salut pública. 
 



 
 
 

 

 

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

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

3. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència 
tècnica. 

 
4. L’article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, sota la rúbrica els 

serveis mínims dels ens locals, preveu que els ajuntaments, d'acord amb les 
competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, i 
el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són 
competents per a prestar, entre d’altres, els serveis mínims en matèria de salut pública 
de gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi; gestió del risc per a 
la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing; gestió del risc per a la 
salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, del servei i 
la venda directa d'aliments preparats als consumidors, com a activitat principal o 
complementària d'un establiment, amb repartiment a domicili o sense, de la producció 
d'àmbit local i del transport urbà. Se n'exclou l'activitat de subministrament d'aliments 
preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments o per a punts de venda; les 
altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, d'acord 
amb la legislació vigent en aquesta matèria. 

 
5. L’article 53.7 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, disposa que els ens 

locals han de disposar dels recursos econòmics i materials suficients per a exercir les 
competències en matèria de salut pública amb eficàcia i eficiència, tenint en compte la 
cooperació econòmica i tècnica dels ens supralocals d'acord amb el que estableix la 
normativa de règim local, sens perjudici dels programes de col·laboració financera 
específica que, d'acord amb la normativa de cooperació local, l'Administració de la 
Generalitat estableixi per a activitats de salut pública. 

 
6. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

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

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

 
7. 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. 

 
Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i la 
resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o 
butlletí oficial corresponent. 

 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Modificar l’acord de Ple de 18 de març de 2021, d’aprovació del contingut i la signatura 

del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
en matèria de salut pública, que passa a tenir el redactat següent:  

 
“R E U N I T S 

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

 
I N T E R V E N E N 

 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre. 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en virtut del 
que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 

 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
M A N I F E S T E N 

 
I. Que d’acord amb l’article 28.1 en relació amb l’article 30 del Text refós de la Llei de 

l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
correspon al Consell Comarcal del Vallès Oriental prestar assistència tècnica als municipis 
que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en compte les 
necessitats dels diferents municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix d’assistència 

en matèria de salut pública i està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

 
III. Que és de l’interès d’ambdues parts que el CONSELL COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT 

assistència tècnica en matèria de salut pública.  
 
 



 
 
 

 

 

El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents  
 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

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

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

2. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a), 28.2 i 30 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència 
tècnica. 

 
3. L’article 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, sota la rúbrica els serveis 

mínims dels ens locals, preveu que els ajuntaments, d'acord amb les competències que els 
atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, i el Decret legislatiu 2/2003, 
del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i la normativa sanitària específica, són competents per a prestar, entre d’altres, 
els serveis mínims en matèria de salut pública de gestió del risc per a la salut derivat de la 
contaminació del medi; gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, 
micropigmentació i pírcing; gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en 
les activitats del comerç minorista, del servei i la venda directa d'aliments preparats als 
consumidors, com a activitat principal o complementària d'un establiment, amb repartiment a 
domicili o sense, de la producció d'àmbit local i del transport urbà. Se n'exclou l'activitat de 
subministrament d'aliments preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments o per a 
punts de venda; les altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut 
pública, d'acord amb la legislació vigent en aquesta matèria. 

 
4. L’article 53.7 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, disposa que els ens locals 

han de disposar dels recursos econòmics i materials suficients per a exercir les 
competències en matèria de salut pública amb eficàcia i eficiència, tenint en compte la 
cooperació econòmica i tècnica dels ens supralocals d'acord amb el que estableix la 
normativa de règim local, sens perjudici dels programes de col·laboració financera específica 
que, d'acord amb la normativa de cooperació local, l'Administració de la Generalitat 
estableixi per a activitats de salut pública. 

 
5. L’article 167 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

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

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

 
6. 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. 



 
 
 

 

 

 
Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 disposa que l’instrument de formalització i la 
resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o butlletí 
oficial corresponent. 

 
7. 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. 

 
D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts compareixents 
atorguen aquest conveni que subjecten als següents 

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de salut pública del 
CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 

1. Planificar, proposar, dirigir i/o executar, fer el seguiment i assessorar sobre els projectes, 
programes, protocols, censos, registres, actuacions, ordenances i contractes de serveis 
en l’àmbit de la salut pública 

2. Informar i dur a terme inspeccions, presa de mostres i controls de competència municipal 
en matèria de salut pública sobre les obres, instal·lacions, establiments i parades de 
mercats ambulants o fires 

3. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les actuacions i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de la salut 
pública 

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

 
2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt amb 

personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar 14 hores setmanals al seu 
desenvolupament. Un part d’aquesta dedicació serà presencial a les oficines municipals o al 
municipi per atendre tasques de coordinació municipal, atenció al públic, visites o inspeccions, 
entre d’altres, i una altra part serà de teletreball per dur a terme tasques de coordinació 
comarcal, preparació, elaboració o tramitació de documents, censos o registres. 
 

3. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin en 
dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades. Així mateix, s’hi inclouran les compensacions 
d’hores extraordinàries que s’hagin hagut de dedicar al servei, si escau, d’acord amb allò 
previst per l’Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari del CONSELL 
COMARCAL. 
 

4. Assistir L’AJUNTAMENT a l’inici del servei per elaborar, mitjançant la metodologia de gestió 
basada en processos, un mapa de processos de tramitació en relació a les funcions 
esmentades. Aquesta assistència es desenvoluparà amb la col·laboració del i de l’Ajuntament 



 
 
 

 

 

 
5. El CONSELL COMARCAL elaborarà a l’inici del servei i amb la col·laboració de 

L’AJUNTAMENT un mapa de processos en relació a les funcions esmentades, amb 
l’assistència del Servei comarcal de millora i estratègia corporativa, i amb l’objectiu de 
contribuir a assegurar una gestió eficient i eficaç del servei mitjançant la metodologia de gestió 
basada en processos.  

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació i als portals d’administració electrònica que siguin 
necessaris per atendre satisfactòriament les funcions assistencials acordades. 

 
2. Col·laborar a l’inici del servei en l’elaboració d’un mapa de processos en relació a les funcions 

esmentades. 
 

3. Finançar el servei d’acord amb quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte segon s’estima en 

23.535,26 euros anuals. No obstant això, per a l’any 2020 el cost es fixa en 1.961,27 euros, 
tenint en compte que el servei s’inicia l’1 de desembre de 2020.L’AJUNTAMENT ha d’abonar 
aquest import al CONSELL COMARCAL abans del 30 d’abril de 2021. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, el cost 
del servei corresponent s’actualitzarà successivament d’acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada exercici. 

 
L’AJUNTAMENT ha d’abonar l’import de cada anualitat al CONSELL COMARCAL per 
meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada anualitat, llevat de la primera 
meitat de 2021 que l’ha d’abonar abans del 30 d’abril de 2021. 

 
3. 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 l’objecte d’aquest conveni. 

 
 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura per l’última de les parts i estén 

els seus efectes des de l’1 de desembre de 2020 i fins el 31 de desembre de 2023. 
 
2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 

mitjançant acord exprés de les parts. 
 
Sisè. Naturalesa del conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de 
contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les 
seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu i, en concret, per 
allò establert a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Setè. Comissió de seguiment 
 
1. Les parts acorden crear una comissió amb la finalitat de fer el seguiment i vetllar pel 

compliment de les previsions d’aquest conveni, dur a terme el control i avaluació del servei 



 
 
 

 

 

per tal d’assegurar-ne la correcta prestació, així com, proposar les mesures necessàries per 
desenvolupar i complir millor les obligacions que s’estableixen en aquest conveni. 

 
2. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament 
oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL tindrà dret 
a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a 
conseqüència d’això 
d) El compliment del període de vigència 
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts 
 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que 
se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels corresponents 
secretaris, que en donen fe.” 

 

2. Donar de baixa l’import de nou mil vuit-cents sis euros amb trenta-sis cèntims (9.806,36 
euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 36 46244 de l’exercici 2020.  
 

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.”  
 
 
12. Deixar sense efectes els acords per a l'assistència tècnica en matèria de salut a 
l'Ajuntament de Canovelles aprovats en sessió de Ple de 18 de març de 2021. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Salut i Cooperació Internacional, de 17 de març de 2021, que 
és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 23 de febrer de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El Ple del Consell Comarcal de 18 de març de 2020 va aprovar un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Canovelles per a la prestació del servei d’assistència tècnica en matèria de salut 
pública amb una dedicació de 14 hores setmanals a partir de l’1 de juliol de 2020. 
 



 
 
 

 

 

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

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

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

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

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

L’article 14.2 lletra q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.  
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Deixar sense efectes els acords per a l’aprovació de l’assistència tècnica en matèria de 

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

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

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

 
/.../ 

 

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

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Canovelles.”  
 
El president 
 
Fets per ordre, 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 SERVEIS PERSONALS 
 
13. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb diversos 
ajuntaments per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de 
la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre 
TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la 
Resolució TSF/3125/2020, de 25 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a 
l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al 
Programa referent d'ocupació juvenil. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Serveis Personals, de 17 de març de 2021, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 3 de març de 2021, la tècnica del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyora 

Eugènia Llonch i Bonamusa, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, té delegades 
certes competències en matèria de Joventut amb l’objectiu d’afavorir la situació i el 
desenvolupament de les polítiques en el territori impulsant actuacions des de la comarca amb 
caràcter integral i transversal, pel que fa a les necessitats dels seus municipis, especialment, 
en aquells aspectes que els facilitin una mínima estructura per a dur a terme polítiques 
d’emancipació juvenil, promoció de serveis compartits entre els municipis, coordinació i 
assessorament. 

2. El Govern de la Generalitat de Catalunya, promogut per la Unió Europea, va aprovar les 
bases per establir l'Estratègia d'Ocupació Juvenil a Catalunya l'any 2014 amb les quals es 
van posar en marxa una cartera de serveis que donava resposta a l'anàlisi realitzada en 
l'Estratègia. 
En aquest sentit, el 30 de desembre de 2014, es va publicar l'Ordre EMO/381/2014, de 22 de 
desembre, per la qual s'aprovaven les bases reguladores de les subvencions destinades a la 
Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i s'obria la convocatòria 
2015.  
Així mateix i amb l'objectiu de reduir l'atur juvenil amb ocupació de qualitat es van obrir les 
convocatòries posteriors. 

3. El 5 de juliol de 2016 es va publicar l'Ordre TSF/177/2016, de 22 de juny, per la qual es 
modificava l'Ordre EMO/381/2014 de 22 de desembre, i, posteriorment, la Resolució 
TSF/1823/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obria la convocatòria, per a l'any 2017, de les 
subvencions destinades a la Xarxa d'Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya. 
Un cop finalitzada aquesta convocatòria es va comprovar que una de les tasques més 
rellevants de la figura dels impulsors/es va ser l'atenció i l'assessorament a la població més 
jove i vulnerable que, entre altres situacions, va causar l'abandonament escolar prematur. 
Per això, el 2018, mitjançant l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual 
s'aprovaven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada 
en marxa del Programa referent d'ocupació juvenil, en endavant Programa ROJ, i, 
posteriorment, es va publicar la Resolució TSF/2881/2018, de 4 de desembre, per la qual 
s'obria la convocatòria, per a l'any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a la 
posada en marxa del Programa ROJ (ref. BDNS 427438), amb les que es creava una nova 
figura com a personal tècnic referent d'ocupació juvenil per informar i acompanyar a les 
persones joves més vulnerables en el seu procés d'orientació i/o assessorament laboral. 



 
 
 

 

 

4. El d'agost de 2019 es va publicar l'Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost, de modificació de l'Ordre 
TSF/200/2018, de 29 de novembre, i posteriorment la Resolució TSF/2690/2019, de 9 
d'octubre, per la qual s'obria la convocatòria, per a l'any 2019, per a la concessió de 
subvencions destinades a donar continuïtat al Programa ROJ (ref. BDNS 477481). 

5. Durant l'any 2020, la irrupció de l'epidèmia sanitària provocada per la COVID-19, ha impactat 
directament en la tasca dels referents d'ocupació juvenil, que han hagut de seguir mantenint 
el servei als i les joves, mitjançant canals telemàtics, posant de relleu, que en aquests 
moments ha estat més important que mai, facilitar un espai d'acompanyament integral a 
alguns d'aquests joves i les seves famílies. 
Les conseqüències de la pandèmia es mantindran, sostingudament, en els propers mesos, i 
es fa més necessari que mai, reforçar els territoris mitjançant la pròrroga d'aquestes unitats 
especialitzades que han emergit com a referents pels joves en els seus territoris. Ara toca 
acompanyar la comunitat en descobrir quins sectors laborals estan generant ocupació, però 
també, i més que mai, acompanyar en la gestió de la incertesa i les seves conseqüències. 
Per aquest motiu, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en endavant el SOC, proposa i 
aposta per donar continuïtat al Programa ROJ, amb la pròrroga de les persones contractades 
com a referents fins a un màxim de 36 mesos comptabilitzant-ne el contracte inicial més les 
pròrrogues, que permeti l'establiment d'una figura que sigui referent d'ocupació juvenil en 
cada territori, amb dos objectius principals; per una banda, treballar coordinadament amb els 
diferents dispositius de les administracions públiques que treballen amb les persones joves; i, 
d'altra banda, donar la millor atenció a la persona jove per oferir-li els recursos més 
convenients tenint en compte les seves casuístiques personals i/o socials. 
Així, el 3 de desembre de 2020, s’ha publicat al DOGC núm. 8.286, la Resolució 
TSF/3125/2020, de 25 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a 
la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa ROJ, en endavant la 
RESOLUCIÓ.  
Les subvencions previstes en aquesta convocatòria estan destinades a unitats 
especialitzades en accions d'orientació i acompanyament a joves en situació d'atur, així com 
al treball en xarxa amb els diferents agents al territori que treballen amb adolescents i joves 
amb especials vulnerabilitats per la qual cosa és d'interès públic la seva tramitació per la via 
d'urgència donat que són finançades amb càrrec als fons de la Conferència Sectorial per a 
Assumptes Laborals per a l'any 2020 i tenen assignació pressupostària dins de l'exercici 
2020, d’acord amb allò establert a la RESOLUCIÓ.  

6. D’acord amb el que estableix l’article 3.1 de la RESOLUCIÓ, poden participar en aquesta 
convocatòria les administracions locals de Catalunya, previstes en la base 3.1.a) de l'annex 1 
de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, pertanyents als municipis i les comarques 
relacionades a l'annex de la RESOLUCIÓ, de distribució territorial de les unitats 
especialitzades d'ocupació juvenil per a la convocatòria 2020, incloses les que no disposin 
d'un Punt d'Informació Juvenil o d'una Oficina Jove de la Xarxa Nacional d'Emancipació 
Juvenil (XNEJ), però que acreditin en la memòria poder habilitar un espai adient per a 
executar les actuacions previstes en la RESOLUCIÓ.  
L’annex de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial de les unitats especialitzades 
d’ocupació juvenil per a la convocatòria 2020, que pel que fa a la comarca del Vallès Oriental, 
resta en el sentit següent:  

Consell Comarcal del Vallès Oriental 2 

Ajuntament de Canovelles 1 

Ajuntament de Granollers 1 

 
7. D’acord amb la Base 2 de l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven 

les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa 
del Programa ROJ, modificada per l’Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost, en endavant i el seu 
conjunt l’ORDRE, són actuacions subvencionables les següents:  
En el marc de la mesura d'Orientació per a l'Ocupació, es consideraran actuacions 
subvencionables aquelles necessàries per desenvolupar el Programa ROJ, mitjançant unitats 
especialitzades en ocupació juvenil per facilitar i acompanyar la transició de les persones 
joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional, i que consistiran 
principalment en: 

a. Tota intervenció directa d'informació, orientació i acompanyament als i les joves. 



 
 
 

 

 

b. Totes les actuacions desenvolupades amb els professionals de centres educatius, i/o 
d'altres dispositius sociolaborals, com entitats formatives, de serveis socials o salut i 
que indirectament impactin sobre una millor situació dels i les joves d'un territori. 

En el marc del Fons Social Europeu, aquestes actuacions contribueixen a assolir els resultats 
definits per l'objectiu Temàtic 8, l'Eix prioritari 1, la Prioritat d'Inversió 8.7, l'Objectiu Específic 
8.7.1, i la categoria d'inversió 108. 
La prioritat d'Inversió 8.7 preveu la modernització de les institucions del mercat de treball, 
com els serveis d'ocupació públics i privats, i la millora de la resposta a les necessitats del 
mercat laboral, també a través de mesures que augmentin la mobilitat laboral transnacional, 
així com a través de programes de mobilitat i una millor cooperació entre institucions i parts 
interessades corresponents. 
I l'objectiu específic 8.7.1 preveu millorar la qualitat i resposta de les institucions del mercat de 
treball i la seva coordinació en l'àmbit nacional i autonòmic a través de la seva modernització, 
incloent la creació de les estructures necessàries per a la implantació dels sistemes de 
Garantia Juvenil. 
Les actuacions a portar a terme s'han d'encabir en el que determina el Pla Nacional 
d'implementació de la Garantia Juvenil, corresponent a l'Objectiu temàtic 8: promoure la 
sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral. 

8. D’acord amb la Base 5 de l’ORDRE, per al desenvolupament de les actuacions emmarcades 
en el programa, les unitats especialitzades hauran d'estar integrades per una persona que 
realitzarà la tasca de referent d'ocupació juvenil, a temps complert amb una durada de 12 
mesos. Per facilitar la continuïtat del servei, en cas de les entitats beneficiàries, es 
consideraran actuacions subvencionables la pròrroga de les persones referents integrades en 
les unitats especialitzades d'ocupació juvenil subvencionades en l'exercici anterior, fins a un 
màxim de 36 mesos, comptabilitzant-ne tant el contracte inicial més les pròrrogues. La 
persona referent disposarà dels mitjans i recursos tècnics necessaris per a desenvolupar les 
actuacions subvencionables. Les actuacions subvencionables previstes a la base 2 es 
portaran a terme en els punts d'actuació que s'autoritzin a la resolució d'atorgament de 
subvenció. 

9. 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 un projecte supralocal en matèria 
d’ocupació juvenil, en endavant el PROJECTE, que té com a objectius:  

a. Atendre a la població jove, de 16 a 29 anys, i les seves famílies, amb especial atenció 
als majors de 16 anys i menors de 25, que no treballen, ni estudien o no segueixen 
una formació i que vénen a l’Oficina o espai jove per iniciativa pròpia i també a 
aquells es troben en situacions de vulnerabilitat i que necessiten entrar de nou o 
reorientar la seva situació dins el sistema educatiu o iniciar-se al món laboral. En 
concret, l’atenció al jove es centrarà en: 

i. Informar a les persones interessades sobre recursos i programes genèrics per 
persones joves, amb una especial rellevància de tota aquella informació 
relacionada amb els àmbits formatius i laborals a la comarca i a Catalunya.  

ii. Acompanyar i assessorar als joves que  vénen a l’Oficina Jove derivats per 
l’Oficina de Treball de la comarca i/o d’altres equipaments juvenils, ens 
locals, de la comarca.  

iii. Realitzar sessions de tutoria individual i/o en grup i acompanyament, on es 
treballaran de forma concreta els aspectes següents: 

1. La identificació i desenvolupament de les competències clau per 
l'ocupabilitat següents:   

a. Aproximació al context Laboral 
b. Identificació de competències bàsiques i transversals 

2. L’anàlisi de l'ocupabilitat a través de: 
a. Motivacions i interessos 
b. Mercat de treball i ocupacions 
c. Recerca de feina 
d. Canals, eines i procés de selecció 

b. Treballar de forma coordinada i en xarxa amb els agents socials i ens locals de la 
comarca per tal de poder oferir als joves que participin en el projecte una resposta 
adequada a la seva necessitat. 
Aquest projecte es materialitzarà principalment amb un treball coordinat amb els 
centres educatius, les persones professionals d’orientació pedagògica, les persones 



 
 
 

 

 

professionals de joventut i promoció econòmica de la comarca, les Oficines de Treball 
comarcal, professionals de serveis socials, entre d’altres.  D’una manera especial, hi 
haurà contacte i coordinació directa amb els responsables del CONSELL 
COMARCAL que coordinen els programes de Projectes Singulars o altres programes 
similars susceptibles d’acollir joves de Garantia Juvenil i joves d’entre 16 i 29 anys. 
Això vol dir també que les persones tècniques referents en ocupació juvenil duran a 
terme una tasca molt descentralitzada, desplaçant-se i promovent una dimensió 
comarcal en llur treball. 
També, amb l’objectiu de reforçar el fet d’arribar a les persones joves en situacions 
més precàries es requereix el treball coordinat amb els equipaments juvenils de la 
comarca, el personal informador i dinamitzador d’aquests espais, serveis socials i 
professionals que hi treballen, així com els serveis de justícia juvenil. 

c. Treballar i col·laborar amb el Servei d’Orientació Acadèmica i el Servei Laboral de 
l’Oficina Jove del Vallès Oriental en les tasques d’assessorament a joves i 
prospecció  del teixit empresarial comarcal per tal de poder disposar de la màxima 
informació dels recursos existents. 

10. El 17 de desembre de 2020 es va celebrar un plenari polític de joventut del Vallès Oriental en 
el qual, entre d’altres, es va validar el PROJECTE per a l’any 2021, així com la necessitat de 
signar convenis de col·laboració amb els ens locals de la comarca que participen directament 
en el PROJECTE, per tal de poder cobrir la totalitat de la despesa que implica i poder 
desenvolupar el Programa ROJ de forma correcta i d’acord amb les línies establertes a la 
convocatòria. 

11. El 23 de desembre de 2020, la directora del SOC, Ariadna Rectoret i Jordi, ha emès la 
resolució d’atorgament d’una subvenció de setanta-tres mil sis-cents euros (73.600,00 EUR) 
per establir 2 unitats especialitzades en ocupació juvenil al Vallès Oriental. 

12. L’acceptació de la resolució relativa a l’atorgament implica la pròrroga del contracte de les 
dues tècniques referents d’ocupació juvenil. El càlcul de costos de les dues persones 
prorrogades és el següent: 

DESPESES IMPORT 

TOTAL DESPESA SALARIAL (1 unitat especialitzada) 30.554,79 € 

SEGURETAT SOCIAL (1 unitat especialitzada) 9.834,86 € 

ALTRES DESPESES (1 unitat especialitzada) 981,73 € 

DESPESES GENERALS (11% D. DIRECTES) (1 unitat especialitzada) 4.550,85 € 

DESPESES TOTALS (1 unitat especialitzada) 45.922,23 € 

DESPES TOTALS (2 unitats especialitzades) 91.844,46 € 

 
13. En aquest context, el Consell Comarcal i els ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, 

Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, Fogars de Monclús, les Franqueses del Vallès, Llinars 
del Vallès, Montornès del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Feliu de Codines, Sant Fost 
de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, la Roca del Vallès, 
Vallromanes i Vilanova del Vallès, en endavant els AJUNTAMENTS PARTICIPANTS, tenen 
interès a subscriure un conveni per a regular la relació, les obligacions, la coordinació i la 
cooperació en l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil, en el marc del Programa 
ROJ, corresponent a l’ORDRE i la RESOLUCIÓ. 

Despeses totals 2 unitats especialitzades Programa referent 
d’ocupació juvenil 

91.844,46 € 

Subvenció SOC 73.600,00 € 

Convenis amb municipis 18.244,46 € 

 



 
 
 

 

 

14. Els serveis tècnics del Consell Comarcal han fet una proposta d’aportació econòmica i hores 
de dedicació a cada municipi per trams. Aquesta proposta es basa en el volum de població 
jove dels municipis implicats en el PROJECTE respecte el total de població jove de la 
comarca, amb una finalitat de proporcionalitat respecte les dimensions i els recursos de cada 
ajuntament. Les hores de dedicació per a cadascun dels municipis no requereixen ser 
presencials en el municipi respectiu. 

15. L’import a cofinançar i les hores de dedicació per a l’execució del PROJECTE en relació amb 
cadascun dels ajuntaments és el següent: 

Tram  
(% de població jove 
del municipi respecte 
al % de població jove 
comarcal) 

Ajuntament Import 
Hores 
anuals de 
dedicació 

Hores 
mensuals de 
dedicació 

1 (0-14%) Fogars de Monclús 318,40 € 18 1,5 

2 (0,15 - 0,49%) Figaró-Montmany 468,40 € 24 2 

3 (0,5 - 0,99 %) 

Aiguafreda 618,40 € 36 3 

Cànoves i Samalús 618,40 € 36 3 

Vallromanes 618,40 € 36 3 

4 (1-1,99 %) 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

718,40 € 42 3.5 

Sant Feliu de Codines 718,40 € 42 3.5 

Sant Pere de 
Vilamajor 

718,40 € 42 3.5 

Vilanova del Vallès 718,40 € 42 3.5 

5 (2-2,99%) 

L’Ametlla del Vallès 818,40 € 48 4 

Llinars del Vallès 818,40 € 48 4 

Santa Maria de 
Palautordera 

818,40 € 48 4 

6 (> 3%) 

Les Franqueses del 
Vallès 

1.168,40 € 72 6 

Montornès del Vallès 1.168,40 € 72 6 

Altres2 

La Roca del Vallès 3.968,40 € 240 20 

Sant Fost de 
Campsentelles 

3.968,40 € 240 20 

 Subtotal 18.244,40 €   

 
16. El termini d’execució del PROJECTE finalitza el 30 de desembre de 2021, d’acord amb el que 

determina l’article 13 de la RESOLUCIÓ. 
17. Per raó del conveni que es proposa, el CONSELL COMARCAL s’obligaria a: 

                                                
2 Municipis que han sol·licitat més o menys hores de dedicació que les proporcionals al seu volum de 
població jove. 



 
 
 

 

 

a. Dirigir l’execució del PROJECTE amb un nombre d’hores mensuals de dedicació pel 
municipi de __________________ de  ________________3, 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 el 
desenvolupament de les actuacions subvencionables que estableix l’ORDRE i la 
pròrroga o la contractació laboral del nombre de treballadors que resulti de la 
resolució d’atorgament per a llur execució, sens perjudici que pugui declarar-se 
desert el procediment de selecció.  
Les hores de dedicació no requereixen ser presencials en el municipi.  

b. 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.  
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 

c. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE 
en els termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

d. Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment quan s’escaigui.  
e. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni i les pròpies de 

l’ORDRE i la RESOLUCIÓ com a entitat beneficiària de la subvenció.  
18. Per raó d’aquest conveni, els AJUNTAMENTS PARTICIPANTS assumirien les obligacions 

següents: 
a. Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL en l’execució del PROJECTE  permetent 

el compliment de la seva execució, objectiu, realització de l’activitat o adopció del 
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.  

b. Participar amb llurs serveis tècnics o persona en qui deleguin en la identificació i 
seguiment dels usuaris.  

c. Col·laborar amb el personal del CONSELL COMARCAL per a la correcta execució del 
projecte i de forma específica amb les persones tècniques referents.   

d. Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni i 
abonar al CONSELL COMARCAL l’import que en resulti.  

e. Consignar a l’estat de despeses dels pressupostos de l’Ajuntament l’import total a 
abonar al CONSELL COMARCAL que resulti d’aquest conveni.  

f. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi 
en relació amb la realització del PROJECTE. 

g. 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.  

h. Si és el cas, 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 subvenció, o bé des de la data de presentació de justificants 
corresponents, si és anterior. 

i. En cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, s'haurà de conservar tots 
els documents justificatius de les actuacions 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 còpia 
compulsada de l'original o en versió electrònica de documents originals. 

j. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al SOC, 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 

                                                
3 El contingut específic d’aquest paràgraf consta a l’epígraf 15 d’aquest informe. 



 
 
 

 

 

competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que els sigui 
requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. 

k. 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. 

l. 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.  

m. 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. En aquest sentit, l’Ajuntament ha de presentar una declaració 
responsable al CONSELL mitjançant la plataforma EACAT, d'acord amb el model que 
li faciliti el CONSELL COMARCAL i en el termini que li sigui requerit, 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.  

n. L’execució de les accions podrà no iniciar-se o no continuar en cas d’incompliment 
d’aquesta obligació. 

o. Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL que 
corresponguin en matèria de prevenció dels riscos laborals, seguretat i salut. 

p. Complir amb les obligacions que es determinen a l’ORDRE en relació a la publicitat 
de les subvencions. 

q. 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.  

r. 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.  

s. 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. 

t. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE 
en els termes que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

u. Si és el cas, 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. 

v. Si és el cas, 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. 

w. 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. 

x. Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
y. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 



 
 
 

 

 

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments 
d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, Fogars de Monclús, 
les Franqueses del Vallès, Llinars del Vallès, Montornès del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de 
Palautordera, la Roca del Vallès, Vallromanes i Vilanova del Vallès, per a l’execució d’un 
projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa ROJ 
corresponent a l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.” 

 
2. El 17 de març de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 

FONAMENTS DE DRET  
 
1. L’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 

per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa 
referent d'ocupació juvenil, modificada per l’Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost, en 
endavant i el seu conjunt l’ORDRE. 
 

2. La Resolució TSF/3125/2020, de 25 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per 
a l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al 
Programa referent d'ocupació juvenil. 
 

3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. 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. 
 

6. 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 

 



 
 
 

 

 

9. 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: 

 
1) Per llur naturalesa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les administracions 

locals, i també les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de 
Catalunya. 

2) 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. 

3) 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. 
 

10. 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. 
 

11. 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. 

 
12. 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. 

 
13. 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 

d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, Fogars de 
Monclús, les Franqueses del Vallès, Llinars del Vallès, Montornès del Vallès, Sant Antoni 
de Vilamajor, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de 
Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, la Roca del Vallès, Vallromanes i Vilanova del 
Vallès, per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la 
realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, 
de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució 
TSF/3125/2020, de 25 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, 
per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent 
d'ocupació juvenil, d’acord amb el redactat següent: 

 
 



 
 
 

 

 

“REUNITS 
 

4D’una part, el senyor Francesc Colomé 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 
 
5El 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 Govern de la Generalitat de Catalunya, promogut per la Unió Europea, va aprovar les bases 

per establir l'Estratègia d'Ocupació Juvenil a Catalunya l'any 2014 amb les quals es van posar 
en marxa una cartera de serveis que donava resposta a l'anàlisi realitzada en l'Estratègia. 
 
En aquest sentit, el 30 de desembre de 2014, es va publicar l'Ordre EMO/381/2014, de 22 de 
desembre, per la qual s'aprovaven les bases reguladores de les subvencions destinades a la 
Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i s'obria la convocatòria 
2015.  
 
Així mateix i amb l'objectiu de reduir l'atur juvenil amb ocupació de qualitat es van obrir les 
convocatòries posteriors. 
 

2. El 5 de juliol de 2016 es va publicar l'Ordre TSF/177/2016, de 22 de juny, per la qual es 
modificava l'Ordre EMO/381/2014 de 22 de desembre, i, posteriorment, la Resolució 
TSF/1823/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obria la convocatòria, per a l'any 2017, de les 
subvencions destinades a la Xarxa d'Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 

 
Un cop finalitzada aquesta convocatòria es va comprovar que una de les tasques més 
rellevants de la figura dels impulsors/es va ser l'atenció i l'assessorament a la població més 
jove i vulnerable que, entre altres situacions, va causar l'abandonament escolar prematur. 
 
Per això, el 2018, mitjançant l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual 
s'aprovaven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada 

                                                
4 En el cas de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès: D’una part, el senyor Marc Uriach i Cortinas, conseller 

delegat de l’Àrea de Serveis Personals, assistit pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell 

i Ros.  
 
5 En el cas de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès: El conseller delegat del Consell Comarcal en virtut del Decret de 

Presidència núm. 2019000203 de 19 de juliol, per raó del qual s’acorda delegar als consellers i les conselleres comarcals la 
representació institucional en l’àmbit de les competències, activitats i serveis que s’integren en l’àrea per a la qual han estat 
nomenats.   



 
 
 

 

 

en marxa del Programa referent d'ocupació juvenil i, posteriorment, es va publicar la Resolució 
TSF/2881/2018, de 4 de desembre, per la qual s'obria la convocatòria, per a l'any 2018, per a la 
concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d'ocupació 
juvenil (ref. BDNS 427438), amb les que es creava una nova figura com a personal tècnic 
referent d'ocupació juvenil per informar i acompanyar a les persones joves més vulnerables en 
el seu procés d'orientació i/o assessorament laboral. 

 
3. El d'agost de 2019 es va publicar l'Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost, de modificació de l'Ordre 

TSF/200/2018, de 29 de novembre, i posteriorment la Resolució TSF/2690/2019, de 9 
d'octubre, per la qual s'obria la convocatòria, per a l'any 2019, per a la concessió de 
subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil (ref. BDNS 
477481). 

 
4. Durant l'any 2020, la irrupció de l'epidèmia sanitària provocada per la COVID-19, ha impactat 

directament en la tasca dels referents d'ocupació juvenil, que han hagut de seguir mantenint el 
servei als i les joves, mitjançant canals telemàtics, posant de relleu, que en aquests moments 
ha estat més important que mai, facilitar un espai d'acompanyament integral a alguns d'aquests 
joves i les seves famílies. 

 
Les conseqüències de la pandèmia es mantindran, sostingudament, en els propers mesos, i 
es fa més necessari que mai, reforçar els territoris mitjançant la pròrroga d'aquestes unitats 
especialitzades que han emergit com a referents pels joves en els seus territoris. Ara toca 
acompanyar la comunitat en descobrir quins sectors laborals estan generant ocupació, però 
també, i més que mai, acompanyar en la gestió de la incertesa i les seves conseqüències. 
 
Per aquest motiu, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya proposa i aposta per donar 
continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil, amb la pròrroga de les persones 
contractades com a referents fins a un màxim de 36 mesos comptabilitzant-ne el contracte 
inicial més les pròrrogues, que permeti l'establiment d'una figura que sigui referent d'ocupació 
juvenil en cada territori, amb dos objectius principals; per una banda, treballar coordinadament 
amb els diferents dispositius de les administracions públiques que treballen amb les persones 
joves; i, d'altra banda, donar la millor atenció a la persona jove per oferir-li els recursos més 
convenients tenint en compte les seves casuístiques personals i/o socials. 
 
Així, el 3 de desembre de 2020, s’ha publicat al DOGC núm. 8.286, la Resolució 
TSF/3125/2020, de 25 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a 
la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació 
juvenil, en endavant la RESOLUCIÓ.  
 
Les subvencions previstes en aquesta convocatòria estan destinades a unitats 
especialitzades en accions d'orientació i acompanyament a joves en situació d'atur, així com 
al treball en xarxa amb els diferents agents al territori que treballen amb adolescents i joves 
amb especials vulnerabilitats per la qual cosa és d'interès públic la seva tramitació per la via 
d'urgència donat que són finançades amb càrrec als fons de la Conferència Sectorial per a 
Assumptes Laborals per a l'any 2020 i tenen assignació pressupostària dins de l'exercici 
2020, d’acord amb allò establert a la RESOLUCIÓ.  

 
 

5. D’acord amb el que estableix l’article 3.1 de la RESOLUCIÓ, poden participar en aquesta 
convocatòria les administracions locals de Catalunya, previstes en la base 3.1.a) de l'annex 1 
de l'Ordre TSF/200 /2018, de 29 de novembre, pertanyents als municipis i les comarques 
relacionades a l'annex de la RESOLUCIÓ, de distribució territorial de les unitats especialitzades 
d'ocupació juvenil per a la convocatòria 2020, incloses les que no disposin d'un Punt 
d'Informació Juvenil o d'una Oficina jove de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil (XNEJ), 
però que acreditin en la memòria poder habilitar un espai adient per a executar les actuacions 
previstes en la RESOLUCIÓ.  
 
L’annex de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial de les unitats especialitzades 
d’ocupació juvenil per a la convocatòria 2020, que pel que fa a la comarca del Vallès Oriental, 
resta en el sentit següent:  



 
 
 

 

 

 
1. Consell Comarcal del Vallès Oriental: 2  
2. Ajuntament de Canovelles: 1 
3. Ajuntament de Granollers: 1 

 
 

6. D’acord amb la Base 2 de l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del 
Programa referent d'ocupació juvenil, modificada per l’Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost, en 
endavant i el seu conjunt l’ORDRE, són actuacions subvencionables les següents:  

 
En el marc de la mesura d'Orientació per a l'Ocupació, es consideraran actuacions 
subvencionables aquelles necessàries per desenvolupar el Programa referent, mitjançant 
unitats especialitzades en ocupació juvenil per facilitar i acompanyar la transició de les 
persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional, i que consistiran 
principalment en: 
 
a) Tota intervenció directa d'informació, orientació i acompanyament als i les joves. 

 
b) Totes les actuacions desenvolupades amb els professionals de centres educatius, i/o 

d'altres dispositius sociolaborals, com entitats formatives, de serveis socials o salut i que 
indirectament impactin sobre una millor situació dels i les joves d'un territori. 

 
En el marc del Fons Social Europeu, aquestes actuacions contribueixen a assolir els resultats 
definits per l'objectiu Temàtic 8, l'Eix prioritari 1, la Prioritat d'Inversió 8.7, l'Objectiu Específic 
8.7.1, i la categoria d'inversió 108. 

 
La prioritat d'Inversió 8.7 preveu la modernització de les institucions del mercat de treball, com 
els serveis d'ocupació públics i privats, i la millora de la resposta a les necessitats del mercat 
laboral, també a través de mesures que augmentin la mobilitat laboral transnacional, així com a 
través de programes de mobilitat i una millor cooperació entre institucions i parts interessades 
corresponents. 
 
I l'objectiu específic 8.7.1 preveu millorar la qualitat i resposta de les institucions del mercat de 
treball i la seva coordinació en l'àmbit nacional i autonòmic a través de la seva modernització, 
incloent la creació de les estructures necessàries per a la implantació dels sistemes de 
Garantia Juvenil. 
 
Les actuacions a portar a terme s'han d'encabir en el que determina el Pla Nacional 
d'implementació de la Garantia Juvenil, corresponent a l'Objectiu temàtic 8: promoure la 
sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral. 

 
7. D’acord amb la Base 5 de l’ORDRE, per al desenvolupament de les actuacions emmarcades 

en el programa, les unitats especialitzades hauran d'estar integrades per una persona que 
realitzarà la tasca de referent d'ocupació juvenil, a temps complert amb una durada de 12 
mesos. Per facilitar la continuïtat del servei, en cas de les entitats beneficiàries, es 
consideraran actuacions subvencionables la pròrroga de les persones referents integrades en 
les unitats especialitzades d'ocupació juvenil subvencionades en l'exercici anterior, fins a un 
màxim de 36 mesos, comptabilitzant-ne tant el contracte inicial més les pròrrogues. La persona 
referent disposarà dels mitjans i recursos tècnics necessaris per a desenvolupar les actuacions 
subvencionables. Les actuacions subvencionables previstes a la base 2 es portaran a terme en 
els punts d'actuació que s'autoritzin a la resolució d'atorgament de subvenció. 
 

8. 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 un projecte supralocal en matèria 
d’ocupació juvenil, en endavant el PROJECTE, que té com a objectius:  

 
a. Atendre a la població jove, de 16 a 29 anys, i les seves famílies, amb especial atenció 

als majors de 16 anys i menors de 25, que no treballen, ni estudien o no segueixen 
una formació i que vénen a l’Oficina o espai jove per iniciativa pròpia i també a 



 
 
 

 

 

aquells es troben en situacions de vulnerabilitat i que necessiten entrar de nou o 
reorientar la seva situació dins el sistema educatiu o iniciar-se al món laboral. En 
concret, l’atenció al jove es centrarà en: 

i. Informar a les persones interessades sobre recursos i programes genèrics per 
persones joves, amb una especial rellevància de tota aquella informació 
relacionada amb els àmbits formatius i laborals a la comarca i a Catalunya.  

ii. Acompanyar i assessorar als joves que  vénen a l’Oficina Jove derivats per 
l’Oficina de Treball de la comarca i/o d’altres equipaments juvenils, ens 
locals, de la comarca.  

iii. Realitzar sessions de tutoria individual i/o en grup i acompanyament, on es 
treballaran de forma concreta els aspectes següents: 

1. La identificació i desenvolupament de les competències clau per 
l'ocupabilitat següents:   

a. Aproximació al context Laboral 
b. Identificació de competències bàsiques i transversals 

2. L’anàlisi de l'ocupabilitat a través de: 
a. Motivacions i interessos 
b. Mercat de treball i ocupacions 
c. Recerca de feina 
d. Canals, eines i procés de selecció 

b. Treballar de forma coordinada i en xarxa amb els agents socials i ens locals de la 
comarca per tal de poder oferir als joves que participin en el projecte una resposta 
adequada a la seva necessitat. 
Aquest projecte es materialitzarà principalment amb un treball coordinat amb els 
centres educatius, les persones professionals d’orientació pedagògica, les persones 
professionals de joventut i promoció econòmica de la comarca, les Oficines de Treball 
comarcal, professionals de serveis socials, entre d’altres.  D’una manera especial, hi 
haurà contacte i coordinació directa amb els responsables del CONSELL 
COMARCAL que coordinen els programes de Projectes Singulars o altres programes 
similars susceptibles d’acollir joves de Garantia Juvenil i joves d’entre 16 i 29 anys. 
Això vol dir també que les persones tècniques referents en ocupació juvenil duran a 
terme una tasca molt descentralitzada, desplaçant-se i promovent una dimensió 
comarcal en llur treball. 
També, amb l’objectiu de reforçar el fet d’arribar a les persones joves en situacions 
més precàries es requereix el treball coordinat amb els equipaments juvenils de la 
comarca, el personal informador i dinamitzador d’aquests espais, serveis socials i 
professionals que hi treballen, així com els serveis de justícia juvenil. 

c. Treballar i col·laborar amb el Servei d’Orientació Acadèmica i el Servei Laboral de 
l’Oficina Jove del Vallès Oriental en les tasques d’assessorament a joves i 
prospecció  del teixit empresarial comarcal per tal de poder disposar de la màxima 
informació dels recursos existents. 

 
9. L’Ajuntament de/d’ _________________, en endavant l’AJUNTAMENT, ha comunicat al 

CONSELL COMARCAL llur voluntat en la participació al PROJECTE.   
 

10. El 23 de desembre de 2020, la directora del Servei Públic Ocupació de Catalunya, Ariadna 
Rectoret i Jordi, ha emès la resolució d’atorgament d’una subvenció de setanta-tres mil sis-
cents euros (73.600,00 EUR) per establir 2 unitats especialitzades en ocupació juvenil al Vallès 
Oriental. 

 
En aquest context, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest 
conveni de col·laboració per a regular la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació en 
l’execució del PROJECTE en el marc del Programa referent d'ocupació juvenil, corresponent a 
l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ, que subjecten en les següents, 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

1. L’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent 



 
 
 

 

 

d'ocupació juvenil, modificada per l’Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost, en endavant i el seu 
conjunt l’ORDRE. 
 

2. La Resolució TSF/3125/2020, de 25 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a 
l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa 
referent d'ocupació juvenil. 

 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 

 
9. 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: 

 
1. Per llur naturalesa, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, les administracions 

locals, i també les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de 
Catalunya. 
 

2. 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. 

3. 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. 
 

10. 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. 



 
 
 

 

 

 
11. 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. 
 

12. 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 en l’execució del PROJECTE corresponent al  Programa 
referent d'ocupació juvenil, d’acord amb l’ORDRE i la RESOLUCIÓ. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
El CONSELL COMARCAL s’obliga a:  
 
a) Dirigir l’execució del PROJECTE amb un nombre d’hores mensuals de dedicació pel municipi de 

__________________ de 6 ________________, 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 el desenvolupament de les actuacions subvencionables 
que estableix l’ORDRE i la pròrroga o la contractació laboral del nombre de treballadors que 
resulti de la resolució d’atorgament per a llur execució, sens perjudici que pugui declarar-se 
desert el procediment de selecció.  
 
Les hores de dedicació no requereixen ser presencials en el municipi.  
 

b) 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.  
 
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. 
 

c) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE en els termes 
que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
d) Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment quan s’escaigui.  

 
e) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni i les pròpies de l’ORDRE i la 

RESOLUCIÓ com a entitat beneficiària de la subvenció.  
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT  

                                                
6 El contingut específic d’aquest paràgraf consta en el punt segon de la part dispositiva d’aquest document. 



 
 
 

 

 

 
L’AJUNTAMENT s’obliga a:  
 
a) Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL en l’execució del PROJECTE  permetent el 

compliment de la seva execució, objectiu, realització de l’activitat o adopció del comportament 
que fonamenta la concessió de la subvenció.  

 
b) Participar amb llurs serveis tècnics o persona en qui deleguin en la identificació i seguiment dels 

usuaris.  
 

c) Col·laborar amb el personal del CONSELL COMARCAL per a la correcta execució del projecte i 
de forma específica amb les persones tècniques referents.   

 
d) Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni i abonar al 

CONSELL COMARCAL l’import que en resulti.  
 

e) Consignar a l’estat de despeses dels pressupostos de l’AJUNTAMENT l’import total a abonar al 
CONSELL COMARCAL que resulti d’aquest conveni.  
 

f) Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació 
amb la realització del PROJECTE. 
 

g) 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.  
 

h) Si és el cas, 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 subvenció, o bé des de la data de 
presentació de justificants corresponents, si és anterior. 

 

En cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, s'haurà de conservar tots els 
documents justificatius de les actuacions 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 còpia compulsada de l'original o en versió electrònica de documents originals. 

 
i) Sotmetre's a les actuacions de comprovació 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. 
 

j) 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. 
 

k) 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.  

 
l) 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/mesurescoronavirus /). 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 i en el termini que li sigui requerit, 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.  

 
L’execució de les accions podrà no iniciar-se o no continuar en cas d’incompliment d’aquesta 
obligació. 
 

m) Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL que corresponguin en 
matèria de prevenció dels riscos laborals, seguretat i salut. 
 

n) Complir amb les obligacions que es determinen a l’ORDRE en relació a la publicitat de les 
subvencions. 
 

o) 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.  
 

p) 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.  
 

q) 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. 
 

r) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest PROJECTE en els termes 
que preveu l’ORDRE i la RESOLUCIÓ.  

 
s) Si és el cas, 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. 
 

t) Si és el cas, 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. 
 

u) 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. 
 

v) Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
 

w) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 
Quart. Règim econòmic  
 
1. El CONSELL COMARCAL i L’AJUNTAMENT cofinancen el PROJECTE. Per a l’execució d’aquest 

PROJECTE supralocal, el CONSELL COMARCAL hi destina l’import de la subvenció atorgada 
per raó de l’ORDRE i la RESOLUCIÓ, i l’AJUNTAMENT aporta l’import de 
7____________________, a transferir al CONSELL COMARCAL no més enllà del 30 de 
setembre de 2021.  

                                                
7 El contingut específic d’aquest paràgraf consta en el punt segon de la part dispositiva d’aquest document.  



 
 
 

 

 

 
2. L’AJUNTAMENT s’ha de fer càrrec dels interessos de demora que es generin pel retard en el 

pagament de la quantitat esmentada en l’epígraf precedent. 
 
3. 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.  
 

Cinquè. 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) Fer el seguiment del compliment de les obligacions corresponents al règim econòmic que 

preveu aquest conveni.  
 

b) Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni.  
 
2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents:  
 

a) El conseller o consellera comarcal de l’àrea on estigui adscrit el projecte o en el seu defecte el 
o la gerent del CONSELL COMARCAL, que la presideix.  
 

b) Un regidor o regidora de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.  
 

c) Un/a tècnic/a de l’AJUNTAMENT, el qual té la condició de vocal.  
 

d) Un/a tècnic/a del CONSELL COMARCAL de l’àrea en què estigui adscrit el projecte, el qual té 
la condició de vocal. 

 
e) El secretari o la 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.  
 
Sisè. Vigència  
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 de 
gener de 2020 fins al compliment de les obligacions que s’hi contenen. Nogensmenys, les hores de 
dedicació previstes al pacte 2 a) d’aquest conveni finalitzen el 30 de desembre de 2021.  
 
Setè.  Extinció 

 
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.  
d) La revocació o la nul·litat de la subvenció atorgada al CONSELL COMARCAL relacionada a 

l’expositiu desè d’aquest conveni.  
e) La manca de finançament suficient per a l’execució del PROJECTE supralocal.  
f) La impossibilitat de compliment de l’objecte del conveni.  

 
Vuitè. 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 aquest 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 següent:   

 
a) En relació amb el pacte 2 a):  

 

Ajuntament Import 
Hores 
mensuals de 
dedicació 

Fogars de Monclús 318,40 € 1,5 

Figaró-Montmany 468,40 € 2 

Aiguafreda 618,40 € 3 

Cànoves i Samalús 618,40 € 3 

Vallromanes 618,40 € 3 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

718,40 € 3.5 

Sant Feliu de Codines 718,40 € 3.5 

Sant Pere de 
Vilamajor 

718,40 € 3.5 

Vilanova del Vallès 718,40 € 3.5 

L’Ametlla del Vallès 818,40 € 4 

Llinars del Vallès 818,40 € 4 

Santa Maria de 
Palautordera 

818,40 € 4 

Les Franqueses del 
Vallès 

1.168,40 € 6 

Montornès del Vallès 1.168,40 € 6 

La Roca del Vallès 3.968,40 € 20 

Sant Fost de 
Campsentelles 

3.968,40 € 20 

 

b) En relació amb el pacte 4.1: 
 

Ajuntament Import 

Fogars de Monclús 318,40 € 

Figaró-Montmany 468,40 € 

Aiguafreda 618,40 € 

Cànoves i Samalús 618,40 € 



 
 
 

 

 

Vallromanes 618,40 € 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

718,40 € 

Sant Feliu de Codines 718,40 € 

Sant Pere de 
Vilamajor 

718,40 € 

Vilanova del Vallès 718,40 € 

L’Ametlla del Vallès 818,40 € 

Llinars del Vallès 818,40 € 

Santa Maria de 
Palautordera 

818,40 € 

Les Franqueses del 
Vallès 

1.168,40 € 

Montornès del Vallès 1.168,40 € 

La Roca del Vallès 3.968,40 € 

Sant Fost de 
Campsentelles 

3.968,40 € 

 
 
3. 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. 
 
 
PER URGENCIA 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
1. Resoldre el recurs de reposició interposat pel Col·legi de Terapeutes Ocupacionals 
de Catalunya contra l’Acord del Ple del Consell Comarcal de 27 de gener de 2021, 
d’aprovació de la convocatòria i les bases per a seleccionar uns llocs de treball 
temporals. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 24 de març de 2021, que és la que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 22 de març de 2021, el cap del serveis jurídics del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
senyor Jordi Vendrell i Ros, ha emès l’informe següent:  
 



 
 
 

 

 

“RELACIÓ DE FETS 
  

1. El 27 de gener de 2021, el Ple del Consell Comarcal aprovà la convocatòria i les bases per a 
seleccionar els llocs de treball temporals, entre d’altres, 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 econòmica 
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 econòmica 
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 

 
 
Les condicions dels aspirants s’estableixen al segon punt de les Bases esmentades, on 
s’especifica que per ser admès per fer les proves selectives, els aspirants han de reunir els 
requisits i les condicions següents:  



 
 
 

 

 

 
/.../ 
 
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. 
 
/.../ 
 

2. El 4 de febrer de 2021, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de 
d’aprovació de la convocatòria i les bases per a seleccionar els llocs de treball temporals 
esmentats en l’apartat precedent.   
 

3. El 26 de febrer de 2021, registre d’entrada núm. E2021003321, el Col·legi de Terapeutes 
Ocupacionals de Catalunya, ha interposat recurs de reposició contra l’Acord del Ple del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de 27 de gener de 2021, d’aprovació de la convocatòria i les bases 
per a seleccionar els llocs de treball temporals, per raó del qual sol·licita:  

 
ANUL·LI l’apartat 2.c) de la Base 2a de les Bases del procés selectiu relatiu als requisits de 
titulació exigits per a ocupar els llocs de treball de tècnic/a orientador/a laboral i de tècnic/a 
preparador/a laboral; APROVI novament les bases modificant aquest apartat 2.c) de la Base 
2a en relació a ambdós llocs de treball, i ADDICIONI la titulació de graduat o diplomat en 
teràpia ocupacional com a requisit de titulació per a poder ser admès al procés selectiu del 
lloc de treball de tècnic/a orientador/a laboral i de tècnic/a preparador/a laboral, i ATORGUI un 
nou termini de presentació d’instàncies per poder participar en la selecció d’ambdós llocs de 
treball. 

 
 

4. El 17 de març de 2021, mitjançant el Decret de Presidència núm. 2021PRES000207, s’ha aprovat 
la suspensió del procés de selecció d’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 fins 
a la resolució del recurs de reposició.  

 
5. El 17 de març de 2021, mitjançant el Decret de Presidència núm. 2021PRES000209, s’ha aprovat 

la suspensió del procés de selecció d’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 fins a la resolució del 
recurs de reposició.  

 
 
FONAMENTS DE DRET 

 



 
 
 

 

 

1. El recurs de reposició interposat pel Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya contra 
l’acord de Ple de 27 de gener de 2021, d’aprovació de la convocatòria i les bases per a 
seleccionar un llocs de treball temporals, sol·licita la modificació de la base 2a lletra c) de les 
Bases per addicionar la titulació de teràpia ocupacional en la plaça de tècnic orientador/a de la 
Fitxa 40.1 i la plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2 en els termes següents:  

 

- Plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 
 

El perfil del tècnic orientador ha de ser llicenciat o diplomat universitari, preferentment 
en psicologia, pedagogia, psicopedagogia o terapia ocupacional. 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, mestre d'educació especial 
o teràpia ocupacional. 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. 

 
La pètita del recurs finalitza amb la sol·licitud d’un nou termini de presentació d’instàncies per 
poder participar en la selecció d’ambdós llocs de treball. 
 
Doncs bé, en primer lloc cal dir que les Bases recorregudes no prohibeixen l’accés a les places 
objecte de recurs als graduats, llicenciats o diplomats en teràpia ocupacional, ja que expressament 
disposen la possibilitat d’accés per a altres titulacions universitàries que no siguin aquelles que s’hi 
identifiquen expressament com a preferents.  
 
Nogensmenys, per aquestes altres titulacions s’estableixen condicions d’accés diferents. 
 
És en aquest sentit que, un cop analitzats els íters curriculars, les competències i els plans de 
formació dels terapeutes ocupacionals, els motius que al·lega la recorrent en el seu escrit s’han 
d’estimar en la mesura que, tenint en compte el contingut funcional de les places convocades de 
tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 i de  tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2, no es poden exigir 
condicions addicionals per a l’admissió als graduats o diplomats en aquesta titulació, 
contràriament es produiria un greuge que vulneraria els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.    
 
La jurisprudència fixa amb claredat que sobre el principi d’exclusivitat i monopoli competencial ha 
de prevaler el principi de llibertat d’accés amb idoneïtat, així entre d’altres, la Sentència del 
Tribunal Suprem de 13 de novembre de 2006:  
“…en la jurisprudencia se detecta una clara tendencia a que sobre el principio de exclusividad y 
monopolio competencial prevalezca el principio de libertad de acceso con idoneidad. Una nueva 
muestra de ello se encuentra en la sentencia de esta Sala de 10 de abril de 2006 (casación 
2390/01) EDJ 2006/43087, de la que extraemos el siguiente párrafo: 
... La jurisprudencia se orienta en el sentido de atender fundamentalmente al nivel de 
conocimientos que se derivan de los títulos profesionales pero huyendo de la determinación de 
una competencia exclusiva general (sentencias de este Tribunal de 29 de abril de 1995 EDJ 
1995/2515 EDJ 1995/2515 , 25 de octubre de 1996 o 15 de abril de 1998), y como dice la 
sentencia de este Tribunal de 19 de diciembre de 1996 EDJ 1996/10387 , debe declararse que los 
diferentes Técnicos pueden actuar de acuerdo con la capacidad profesional que acrediten sus 
títulos, sin que sea indispensable que actúe siempre el profesional estrictamente especialista;"y 
como pone de relieve la sentencia de este mismo Tribunal de 27 de mayo de 1998 
EDJ 1998/5408 se confirma la sentencia recurrida que manifiesta que "reiterada jurisprudencia del 



 
 
 

 

 

Tribunal Supremo, en la que se viene a afirmar que frente al principio de exclusividad debe 
prevalecer el de libertad con idoneidad, ya que al existir una base de enseñanzas comunes entre 
algunas ramas de enseñanzas técnicas éstas dotan a sus titulados superiores de un fondo igual 
de conocimientos técnicos que, con independencia de las distintas especialidades, permiten el 
desempeño de puestos de trabajo en los que no sean necesarios unos determinados 
conocimientos sino una capacidad técnica común y genérica que no resulta de la situación 
especifica obtenida sino del conjunto de los estudios que se hubieran seguido". 
Així mateix, la sentència del Tribunal Suprem Sala 3a, sec. 7a, de 5 de març de 2007, recurs 
426/2002, quan diu:  
 
“Aunque ya hemos visto que la Diputación General de Aragón no se refiere específicamente a 
ninguno de los apartados del artículo 88.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, es obligado 
suponer que los dos motivos de casación se formulan al amparo de lo previsto en el artículo 
88.1.d/ de dicha Ley. Y ambos deben ser examinados conjuntamente ya que responden a un 
mismo argumento de impugnación. 
En efecto, en el primer motivo de casación se aduce la infracción de las normas aplicables para 
resolver las cuestiones objeto de debate, y, en particular, la infracción de lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de reforma de la Función Pública EDL 1984/9077 , 
sobre la potestad de autoorganización de la Administración, en relación con los artículos 24, 
35.1.1ª y 35.1.3ª del Estatuto de Autonomía de Aragón . Y luego en el motivo segundo se alega la 
quiebra de la jurisprudencia aplicable para resolver la cuestión objeto de debate, citándose en 
particular la sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de marzo de 1998 y la de esta Sala de 21 
de diciembre de 2000. 
Ambos motivos de casación deben ser desestimados pues la sentencia recurrida EDJ 2001/74483 
en ningún momento niega ni cuestiona las potestades auto-organizativas de la Diputación General 
de Aragón . Lo que se hace en el fundamento tercero de la sentencia recurrida, a base de 
reproducir lo que la Sala de Zaragoza había razonado y resuelto en casos anteriores, es explicar 
de manera suficiente el alcance y los límites de las potestades organizativas de la Administración 
en este ámbito, señalando que la discrecionalidad no puede convertirse en arbitrariedad y que, 
por ello, a la hora de establecer las condiciones exigibles para el desempeño de puestos de 
trabajo no cabe establecer requisitos de titulación injustificados ni exigir una formación técnica 
que no guarde correspondencia con el contenido o las funciones propias del puesto de trabajo. 
También señala la sentencia recurrida EDJ 2001/74483 que las orientaciones actuales van 
perfilando posturas de carácter general que huyen de consagrar monopolios profesionales en 
razón exclusiva del título ostentado, para asentar los criterios delimitadores de las funciones 
dichas en la competencia que emane de los estudios que determinan el título habilitante y que la 
doctrina jurisprudencial -se citan las sentencias de esta Sala de 15 de octubre de 1990 
EDJ 1990/9330 y 27 de mayo de 1998 EDJ 1998/5408 - ha rechazado el monopolio de 
competencias a favor de una profesión técnica superior predeterminada al mantener la necesidad 
de dejar abierta la entrada a todo título facultativo oficial que ampare un nivel de conocimientos 
técnicos. 
El planteamiento de la sentencia recurrida EDJ 2001/74483 es acertado, y aparte de las dos 
sentencias que en ella se citan cabe mencionar en ese mismo sentido las sentencias de esta Sala 
y Sección 7ª de 21 de octubre de 1987, 27 de mayo de 1980, 8 de julio de 1981, 1 de abril de 
1985, 27 de octubre de 1987, 9 de marzo de 1989, 21 de abril de 1989, 14 de enero de 1991 y 5 
de junio de 1991 EDJ 1991/5962, así como las del Tribunal Constitucional SsTC 50/1986 
EDJ 1986/50, 10/1989 EDJ 1989/492, 27/1991 EDJ 1991/1553, 76/1996 EDJ 1996/1723 y 
48/1998 EDJ 1998/2927. 
Y después de exponer esa doctrina, la sentencia recurrida EDJ 2001/74483, de nuevo mediante 
remisión a lo razonado en resoluciones anteriores de la propia Sala de Zaragoza, pone de 
manifiesto que en lo que se refiere a los dos puestos controvertidos -las Jefaturas de Servicio de 
Protección Ambiental y de Residuos Industriales- en la Relación de Puestos de Trabajo del 
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente únicamente se hace mención a que sus funciones 
son las "propias del puesto" en materia de protección ambiental o en materia de residuos 
industriales, sin mayor especificación, y sin que tampoco exista constancia en el expediente 
administrativo remitido, ni se haya aportado a los autos informe o motivación alguna para explicar 
que se haya optado por la titulación de Ingeniero Industrial con exclusión de otras como, en este 
caso, la de Ingeniero de Montes. 
En consecuencia, la decisión que se adopta en la sentencia recurrida EDJ 2001/74483 -que anula 
la Relación de Puestos de Trabajo y las órdenes de convocatoria impugnadas en lo que se refiere 



 
 
 

 

 

a la titulación exigida para el acceso a los dos puestos mencionados- encuentra respaldo en la 
doctrina jurisprudencial a la que hemos aludido, sin que se albergue en dicha sentencia ninguna 
infracción de las potestades organizativas de la Administración.” 
I més recentment, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 939/2020 de 2 
de març de 2020, que resol a favor del Col·legi de geògrafs i conclou que:  

  
En consecuencia, siendo que los Geógrafos tienen competencia en Medio Ambiente y que no se 
ha justificado ni en vía administrativa ni en autos que su titulación no les habilite para ejercer el 
contenido funcional del puesto de trabajo convocado ni, aun estando habilitados para ello, exista 
una justificación razonable que lleve al Tribunal a la conclusión de la conformidad a Derecho de 
las bases de la convocatoria, este primer motivo de crítica de la Sentencia ha de ser rechazado. 
 
Essent així les coses, cal modificar la base 2 lletra c) objecte de recurs per incloure-hi 
expressament en les titulacions preferents de la plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 i de 
la plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2, els graduats o diplomats en teràpia ocupacional. 

 
Finalment, en la mesura que aquesta situació ha pogut tenir incidència en la decisió sobre la 
participació o no dels terapeutes ocupacionals en els processos de selecció que afecten aquest 
recurs i per a garantir el principi d’igualtat, és menester atorgar un nou termini de presentació de 
sol·licituds.  
 

2. L’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions publiques, estableix que els actes administratius que posin fi a la via 
administrativa poden ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els 
hagi dictat o ser impugnats  directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 

Per això, INFORMO: 
 
1. Estimar el recurs de reposició interposat pel Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya 

contra l’Acord del Ple del Consell Comarcal de 27 de gener de 2021, d’aprovació de la 
convocatòria i les bases per a seleccionar uns llocs de treball temporals, en el sentit següent:  
 
a) Incloure expressament en les titulacions preferents de la plaça de tècnic orientador/a de la 

Fitxa 40.1 i de la plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2, els graduats o diplomats en 
teràpia ocupacional. 
 

b) Atorgar un nou termini de presentació de sol·licituds pels processos de selecció de la plaça de 
tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 i de la plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2.  

 
2. Modificar l’acord de Ple de 27 de gener de 2021, d’aprovació de la convocatòria i les bases per a 

seleccionar un llocs de treball temporals, en el sentit següent:  
 
A la base 2a lletra c), on diu:  
 

 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. 
 
 
Ha de dir:  
 

 Plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 
 
El perfil del tècnic orientador ha de ser de graduats, llicenciats o diplomats universitaris, 
preferentment en psicologia, pedagogia, psicopedagogia o terapia ocupacional. 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 graduat, llicenciat o diplomat universitari, 
preferentment en psicologia, pedagogia, psicopedagogia, mestre d'educació especial o terapia 
ocupacional. 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. 
 

3. Atorgar un nou termini de 15 dies hàbils per presentar les sol·licituds de participació dels 
processos de selecció de la plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 i de la plaça de tècnic 
preparador/a de la Fitxa 40.2, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci 
d’aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, fent constar de forma expressa 
que les sol·licituds que ja s’haguessin presentat es consideren vàlidament presentades sens 
perjudici de la decisió sobre llur admissió o exclusió, d’acord amb els requisits de participació 
establerts a les Bases.” 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’acord del Ple del Consell Comarcal de 27 de gener de 2021, d’aprovació de la 

convocatòria i les bases per a seleccionar uns llocs de treball temporals publicat el 4 de 
febrer de 2021 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  

 
2. L’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques, estableix que els actes administratius que posin fi a la via 
administrativa poden ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix 
òrgan que els hagi dictat o ser impugnats  directament davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu. 

 
Per això, PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Estimar el recurs de reposició interposat pel Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de 

Catalunya contra l’Acord del Ple del Consell Comarcal de 27 de gener de 2021, 
d’aprovació de la convocatòria i les bases per a seleccionar uns llocs de treball 
temporals, en el sentit següent:  
 
a) Incloure expressament en les titulacions preferents de la plaça de tècnic orientador/a 

de la Fitxa 40.1 i de la plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2, els graduats o 
diplomats en teràpia ocupacional, en els termes establerts per acord de Ple.  
 



 
 
 

 

 

b) Atorgar un nou termini de presentació de sol·licituds pels processos de selecció de la 
plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 i de la plaça de tècnic preparador/a de la 
Fitxa 40.2, en els termes establerts per acord de Ple.  

 
2. Notificar aquest acord al Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya i a les 

persones que ja haguessin presentat llur sol·licitud de participació en el procés de 
selecció.”  

 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 19 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, 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, 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 CUP Vallès Oriental – AM, el 
senyor Luís Toral Ortega. 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. 
 
 
2. Aprovar la modificació de l’acord de Ple de 27 de gener de 2021, d’aprovació de la 
convocatòria i les bases per a seleccionar uns llocs de treball temporals, i atorgar un 
nou termini de presentació de sol·licituds. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 24 de març de 2021, que és la que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 22 de març de 2021, el cap del serveis jurídics del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
senyor Jordi Vendrell i Ros, ha emès l’informe següent:  
 
“RELACIÓ DE FETS 

  
1. El 27 de gener de 2021, el Ple del Consell Comarcal aprovà la convocatòria i les bases per a 

seleccionar els llocs de treball temporals, entre d’altres, 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 econòmica 
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 econòmica 
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 

 
 
Les condicions dels aspirants s’estableixen al segon punt de les Bases esmentades, on 
s’especifica que per ser admès per fer les proves selectives, els aspirants han de reunir els 
requisits i les condicions següents:  
 
/.../ 
 
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. 
 
/.../ 
 

2. El 4 de febrer de 2021, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de 
d’aprovació de la convocatòria i les bases per a seleccionar els llocs de treball temporals 
esmentats en l’apartat precedent.   
 

3. El 26 de febrer de 2021, registre d’entrada núm. E2021003321, el Col·legi de Terapeutes 
Ocupacionals de Catalunya, ha interposat recurs de reposició contra l’Acord del Ple del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental de 27 de gener de 2021, d’aprovació de la convocatòria i les bases 
per a seleccionar els llocs de treball temporals, per raó del qual sol·licita:  

 
ANUL·LI l’apartat 2.c) de la Base 2a de les Bases del procés selectiu relatiu als requisits de 
titulació exigits per a ocupar els llocs de treball de tècnic/a orientador/a laboral i de tècnic/a 
preparador/a laboral; APROVI novament les bases modificant aquest apartat 2.c) de la Base 
2a en relació a ambdós llocs de treball, i ADDICIONI la titulació de graduat o diplomat en 
teràpia ocupacional com a requisit de titulació per a poder ser admès al procés selectiu del 
lloc de treball de tècnic/a orientador/a laboral i de tècnic/a preparador/a laboral, i ATORGUI un 
nou termini de presentació d’instàncies per poder participar en la selecció d’ambdós llocs de 
treball. 

 
 

4. El 17 de març de 2021, mitjançant el Decret de Presidència núm. 2021PRES000207, s’ha aprovat 
la suspensió del procés de selecció d’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 fins 
a la resolució del recurs de reposició.  

 
5. El 17 de març de 2021, mitjançant el Decret de Presidència núm. 2021PRES000209, s’ha aprovat 

la suspensió del procés de selecció d’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 fins a la resolució del 
recurs de reposició.  

 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. El recurs de reposició interposat pel Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya contra 

l’acord de Ple de 27 de gener de 2021, d’aprovació de la convocatòria i les bases per a 
seleccionar un llocs de treball temporals, sol·licita la modificació de la base 2a lletra c) de les 
Bases per addicionar la titulació de teràpia ocupacional en la plaça de tècnic orientador/a de la 
Fitxa 40.1 i la plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2 en els termes següents:  

 

- Plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 
 

El perfil del tècnic orientador ha de ser llicenciat o diplomat universitari, preferentment 
en psicologia, pedagogia, psicopedagogia o terapia ocupacional. 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, mestre d'educació especial 
o teràpia ocupacional. 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. 

 
La pètita del recurs finalitza amb la sol·licitud d’un nou termini de presentació d’instàncies per 
poder participar en la selecció d’ambdós llocs de treball. 
 
Doncs bé, en primer lloc cal dir que les Bases recorregudes no prohibeixen l’accés a les places 
objecte de recurs als graduats, llicenciats o diplomats en teràpia ocupacional, ja que expressament 
disposen la possibilitat d’accés per a altres titulacions universitàries que no siguin aquelles que s’hi 
identifiquen expressament com a preferents.  
 
Nogensmenys, per aquestes altres titulacions s’estableixen condicions d’accés diferents. 
 
És en aquest sentit que, un cop analitzats els íters curriculars, les competències i els plans de 
formació dels terapeutes ocupacionals, els motius que al·lega la recorrent en el seu escrit s’han 
d’estimar en la mesura que, tenint en compte el contingut funcional de les places convocades de 
tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 i de  tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2, no es poden exigir 
condicions addicionals per a l’admissió als graduats o diplomats en aquesta titulació, 
contràriament es produiria un greuge que vulneraria els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.    
 
La jurisprudència fixa amb claredat que sobre el principi d’exclusivitat i monopoli competencial ha 
de prevaler el principi de llibertat d’accés amb idoneïtat, així entre d’altres, la Sentència del 
Tribunal Suprem de 13 de novembre de 2006:  
“…en la jurisprudencia se detecta una clara tendencia a que sobre el principio de exclusividad y 
monopolio competencial prevalezca el principio de libertad de acceso con idoneidad. Una nueva 
muestra de ello se encuentra en la sentencia de esta Sala de 10 de abril de 2006 (casación 
2390/01) EDJ 2006/43087, de la que extraemos el siguiente párrafo: 
... La jurisprudencia se orienta en el sentido de atender fundamentalmente al nivel de 
conocimientos que se derivan de los títulos profesionales pero huyendo de la determinación de 
una competencia exclusiva general (sentencias de este Tribunal de 29 de abril de 1995 EDJ 
1995/2515 EDJ 1995/2515 , 25 de octubre de 1996 o 15 de abril de 1998), y como dice la 
sentencia de este Tribunal de 19 de diciembre de 1996 EDJ 1996/10387 , debe declararse que los 
diferentes Técnicos pueden actuar de acuerdo con la capacidad profesional que acrediten sus 
títulos, sin que sea indispensable que actúe siempre el profesional estrictamente especialista;"y 
como pone de relieve la sentencia de este mismo Tribunal de 27 de mayo de 1998 
EDJ 1998/5408 se confirma la sentencia recurrida que manifiesta que "reiterada jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, en la que se viene a afirmar que frente al principio de exclusividad debe 
prevalecer el de libertad con idoneidad, ya que al existir una base de enseñanzas comunes entre 
algunas ramas de enseñanzas técnicas éstas dotan a sus titulados superiores de un fondo igual 
de conocimientos técnicos que, con independencia de las distintas especialidades, permiten el 
desempeño de puestos de trabajo en los que no sean necesarios unos determinados 
conocimientos sino una capacidad técnica común y genérica que no resulta de la situación 
especifica obtenida sino del conjunto de los estudios que se hubieran seguido". 
Així mateix, la sentència del Tribunal Suprem Sala 3a, sec. 7a, de 5 de març de 2007, recurs 
426/2002, quan diu:  
 
“Aunque ya hemos visto que la Diputación General de Aragón no se refiere específicamente a 
ninguno de los apartados del artículo 88.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, es obligado 
suponer que los dos motivos de casación se formulan al amparo de lo previsto en el artículo 



 
 
 

 

 

88.1.d/ de dicha Ley. Y ambos deben ser examinados conjuntamente ya que responden a un 
mismo argumento de impugnación. 
En efecto, en el primer motivo de casación se aduce la infracción de las normas aplicables para 
resolver las cuestiones objeto de debate, y, en particular, la infracción de lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de reforma de la Función Pública EDL 1984/9077 , 
sobre la potestad de autoorganización de la Administración, en relación con los artículos 24, 
35.1.1ª y 35.1.3ª del Estatuto de Autonomía de Aragón . Y luego en el motivo segundo se alega la 
quiebra de la jurisprudencia aplicable para resolver la cuestión objeto de debate, citándose en 
particular la sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de marzo de 1998 y la de esta Sala de 21 
de diciembre de 2000. 
Ambos motivos de casación deben ser desestimados pues la sentencia recurrida EDJ 2001/74483 
en ningún momento niega ni cuestiona las potestades auto-organizativas de la Diputación General 
de Aragón . Lo que se hace en el fundamento tercero de la sentencia recurrida, a base de 
reproducir lo que la Sala de Zaragoza había razonado y resuelto en casos anteriores, es explicar 
de manera suficiente el alcance y los límites de las potestades organizativas de la Administración 
en este ámbito, señalando que la discrecionalidad no puede convertirse en arbitrariedad y que, 
por ello, a la hora de establecer las condiciones exigibles para el desempeño de puestos de 
trabajo no cabe establecer requisitos de titulación injustificados ni exigir una formación técnica 
que no guarde correspondencia con el contenido o las funciones propias del puesto de trabajo. 
También señala la sentencia recurrida EDJ 2001/74483 que las orientaciones actuales van 
perfilando posturas de carácter general que huyen de consagrar monopolios profesionales en 
razón exclusiva del título ostentado, para asentar los criterios delimitadores de las funciones 
dichas en la competencia que emane de los estudios que determinan el título habilitante y que la 
doctrina jurisprudencial -se citan las sentencias de esta Sala de 15 de octubre de 1990 
EDJ 1990/9330 y 27 de mayo de 1998 EDJ 1998/5408 - ha rechazado el monopolio de 
competencias a favor de una profesión técnica superior predeterminada al mantener la necesidad 
de dejar abierta la entrada a todo título facultativo oficial que ampare un nivel de conocimientos 
técnicos. 
El planteamiento de la sentencia recurrida EDJ 2001/74483 es acertado, y aparte de las dos 
sentencias que en ella se citan cabe mencionar en ese mismo sentido las sentencias de esta Sala 
y Sección 7ª de 21 de octubre de 1987, 27 de mayo de 1980, 8 de julio de 1981, 1 de abril de 
1985, 27 de octubre de 1987, 9 de marzo de 1989, 21 de abril de 1989, 14 de enero de 1991 y 5 
de junio de 1991 EDJ 1991/5962, así como las del Tribunal Constitucional SsTC 50/1986 
EDJ 1986/50, 10/1989 EDJ 1989/492, 27/1991 EDJ 1991/1553, 76/1996 EDJ 1996/1723 y 
48/1998 EDJ 1998/2927. 
Y después de exponer esa doctrina, la sentencia recurrida EDJ 2001/74483, de nuevo mediante 
remisión a lo razonado en resoluciones anteriores de la propia Sala de Zaragoza, pone de 
manifiesto que en lo que se refiere a los dos puestos controvertidos -las Jefaturas de Servicio de 
Protección Ambiental y de Residuos Industriales- en la Relación de Puestos de Trabajo del 
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente únicamente se hace mención a que sus funciones 
son las "propias del puesto" en materia de protección ambiental o en materia de residuos 
industriales, sin mayor especificación, y sin que tampoco exista constancia en el expediente 
administrativo remitido, ni se haya aportado a los autos informe o motivación alguna para explicar 
que se haya optado por la titulación de Ingeniero Industrial con exclusión de otras como, en este 
caso, la de Ingeniero de Montes. 
En consecuencia, la decisión que se adopta en la sentencia recurrida EDJ 2001/74483 -que anula 
la Relación de Puestos de Trabajo y las órdenes de convocatoria impugnadas en lo que se refiere 
a la titulación exigida para el acceso a los dos puestos mencionados- encuentra respaldo en la 
doctrina jurisprudencial a la que hemos aludido, sin que se albergue en dicha sentencia ninguna 
infracción de las potestades organizativas de la Administración.” 
I més recentment, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 939/2020 de 2 
de març de 2020, que resol a favor del Col·legi de geògrafs i conclou que:  

  
En consecuencia, siendo que los Geógrafos tienen competencia en Medio Ambiente y que no se 
ha justificado ni en vía administrativa ni en autos que su titulación no les habilite para ejercer el 
contenido funcional del puesto de trabajo convocado ni, aun estando habilitados para ello, exista 
una justificación razonable que lleve al Tribunal a la conclusión de la conformidad a Derecho de 
las bases de la convocatoria, este primer motivo de crítica de la Sentencia ha de ser rechazado. 
 



 
 
 

 

 

Essent així les coses, cal modificar la base 2 lletra c) objecte de recurs per incloure-hi 
expressament en les titulacions preferents de la plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 i de 
la plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2, els graduats o diplomats en teràpia ocupacional. 

 
Finalment, en la mesura que aquesta situació ha pogut tenir incidència en la decisió sobre la 
participació o no dels terapeutes ocupacionals en els processos de selecció que afecten aquest 
recurs i per a garantir el principi d’igualtat, és menester atorgar un nou termini de presentació de 
sol·licituds.  
 

2. L’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions publiques, estableix que els actes administratius que posin fi a la via 
administrativa poden ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els 
hagi dictat o ser impugnats  directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 

Per això, INFORMO: 
 
1. Estimar el recurs de reposició interposat pel Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya 

contra l’Acord del Ple del Consell Comarcal de 27 de gener de 2021, d’aprovació de la 
convocatòria i les bases per a seleccionar uns llocs de treball temporals, en el sentit següent:  
 
a) Incloure expressament en les titulacions preferents de la plaça de tècnic orientador/a de la 

Fitxa 40.1 i de la plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2, els graduats o diplomats en 
teràpia ocupacional. 
 

b) Atorgar un nou termini de presentació de sol·licituds pels processos de selecció de la plaça de 
tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 i de la plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2.  

 
2. Modificar l’acord de Ple de 27 de gener de 2021, d’aprovació de la convocatòria i les bases per a 

seleccionar un llocs de treball temporals, en el sentit següent:  
 
A la base 2a lletra c), on diu:  
 

 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. 
 
 
Ha de dir:  
 

 Plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 
 
El perfil del tècnic orientador ha de ser de graduats, llicenciats o diplomats universitaris, 
preferentment en psicologia, pedagogia, psicopedagogia o terapia ocupacional. 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 graduat, llicenciat o diplomat universitari, 
preferentment en psicologia, pedagogia, psicopedagogia, mestre d'educació especial o terapia 
ocupacional. 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. 
 

3. Atorgar un nou termini de 15 dies hàbils per presentar les sol·licituds de participació dels 
processos de selecció de la plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 i de la plaça de tècnic 
preparador/a de la Fitxa 40.2, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci 
d’aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, fent constar de forma expressa 
que les sol·licituds que ja s’haguessin presentat es consideren vàlidament presentades sens 
perjudici de la decisió sobre llur admissió o exclusió, d’acord amb els requisits de participació 
establerts a les Bases.” 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’acord del Ple del Consell Comarcal de 27 de gener de 2021, d’aprovació de la 

convocatòria i les bases per a seleccionar uns llocs de treball temporals publicat el 4 de 
febrer de 2021 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  

 
2. El recurs de reposició de 26 de febrer de 2021, registre d’entrada núm. E2021003321, 

interposat pel Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya contra l’Acord del Ple 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 27 de gener de 2021, d’aprovació de la 
convocatòria i les bases per a seleccionar uns llocs de treball temporals 

 
3. 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.  
 

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

 
5. 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.  

 
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. Modificar l’acord de Ple de 27 de gener de 2021, d’aprovació de la convocatòria i les 

bases per a seleccionar uns llocs de treball temporals, d’acord amb el redactat següent:  
 



 
 
 

 

 

A la base 2a lletra c), on diu:  
 

 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. 
 
 

Ha de dir:  
 

 Plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 
 
El perfil del tècnic orientador ha de ser de graduats, llicenciats o diplomats universitaris, 
preferentment en psicologia, pedagogia, psicopedagogia o teràpia ocupacional. 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 graduat, llicenciat o diplomat universitari, 
preferentment en psicologia, pedagogia, psicopedagogia, mestre d'educació especial o teràpia 
ocupacional. 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. 

 
2. Atorgar un nou termini de 15 dies hàbils per presentar les sol·licituds de participació dels 

processos de selecció de la plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 i de la plaça de 
tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de 
l’anunci d’aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, fent constar de 
forma expressa que les sol·licituds que ja s’haguessin presentat es consideren 
vàlidament presentades, sens perjudici de la decisió sobre llur admissió o exclusió 
d’acord amb els requisits de participació establerts a les Bases. 

 
3. Notificar aquests acords al Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya i a les 

persones que ja haguessin presentat llur sol·licitud de participació en el procés de 
selecció.”  

 
El president 
 



 
 
 

 

 

Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 19 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, 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, 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 CUP Vallès Oriental – AM, el 
senyor Luís Toral Ortega. 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. 
 
 
3. Aprovar la modificació 10/2021 del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2021 
en la seva modalitat de transferències de crèdit. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 24 de març de 2021, que és la que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 24 de març de 2021, Antoni Cornellas Aligue, Gerent, ha emès l’informe següent: 
 
“MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2021/10 TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
El senyor Jordi Manils i Tavio, en data 24 de març de 2021 ha emès l’informe que diu: 
“ 

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. El 27 de gener de 2021 el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar per urgència la 

modificació de pressupost 4/2021 per transferències de crèdit per un import total de 41.696,91 
euros. 
 

8. A data d’avui és necessari la dotació de pressupost per 3 mesos més, atès que encara no s’ha 
trobat el finançament. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
Únic. Modificar el 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: 
 
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 

” 

 
Per tot això, PROPOSO,      
 
1. Modificar el pressupost de despeses transferències de crèdit a càrrec de les aplicacions que es 

detallen per un import total de quaranta-un mil sis-centes noranta-sis euros amb noranta-un 
cèntims (41.696,91 €). 
 

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. 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.” 



 
 
 

 

 

 
 
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 10 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 
 
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, Anna Cella i 
Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, 
Pamela Isús i Sauri, Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i 
Alegre; per part del Grup Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya - CP, 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, 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; per part del 
Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada 
Seivane, i per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – AM, el senyor Luís Toral 
Ortega. I les 2 abstencions de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de 
Catalunya, la senyora Núria Carné i Navarro i el senyor Ignasi Martínez Murciano. 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
 
4. Aprovar el contingut i la signatura del conveni d’encàrrec de gestió per a l’execució 
d’actuacions en el marc del programa “Treball, talent i tecnologia” de la Diputació de 
Barcelona, amb diversos ajuntaments. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Promoció Econòmica i Estudis, de 24 de març de 2021, que 
és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 17 de març de 2021, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Antoni 

Cornellas Aligué, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La Junta de Govern de 12 de novembre de 2020 de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla 

de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” va aprovar el Programa específic “Treball, 
Talent i Tecnologia”.  
 

2. Els ajuntaments de Bigues i Riells, Canovelles, Figaró-Montmany, la Garriga, les Franqueses del 
Vallès, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Fost de 
Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes i Vilanova 
del Vallès manifesten interés en fer un encàrrec de gestió per a l’execució d’actuacions en el marc 
del programa “Treball, talent i tecnologia” de la Diputació de Barcelona al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 

 
3. Les obligacions del Consell Comarcal del Vallès Oriental són les següents: 

 
a) Coordinar l’execució de les actuacions incloses en les línies d’actuació del  Programa 

específic “Treball, Talent i Tecnologia” aprovat per la Diputació de Barcelona. 
 
b) Executar les actuacions del programa que acordi prèviament la Comissió de seguiment.  
 
c) Executar les actuacions de prospecció i fer-ne la gestió en els sistemes de seguiment 

d’informació que s’escaiguin als municipis de Canovelles, Figaró-Montmany i 
Vallromanes. 

 
d) Executar les actuacions d’orientació dels participants i fer-ne la gestió en els sistemes de 

seguiment d’informació que s’escaiguin per als municipis de Figaró-Montmany i 
Vallromanes.  

 
e) La coordinació de l’execució de les actuacions es farà de forma conjunta amb l’entitat 

pública empresarial local Granollers Mercat. 
 

4. Les obligacions dels Ajuntaments són les següents: 
 

a) Col·laborar i participar amb el Consell Comarcal per a la correcta execució del projecte. 
 
b) Abonar al Consell Comarcal els imports recollits al punt vuit de l’informe 

 



 
 
 

 

 

c) Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó del 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) 

 
d) Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
 
e) Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 

 
5. Els ajuntaments interessats rebran una subvenció total de 513.759,04 € euros segons el quadre 

següent: 
 

2021 2022 Total Ajuntament 

15.703,36 €  8.455,65 €  24.159,01 €  Bigues i Riells 

25.043,80 €  13.485,12 €  38.528,92 €  Canovelles 

4.065,48 €  2.189,10 €  6.254,58 €  Figaró-Montmany 

20.668,04 €  11.128,95 €  31.796,99 €  La Garriga 

26.658,09 €  14.354,36 €  41.012,45 €  Les Franqueses del Vallès  

13.047,52 €  7.025,59 €  20.073,11 €  Lliçà de Vall 

10.766,75 €  5.797,48 €  16.564,23 €  Martorelles 

16.442,54 €  8.853,67 €  25.296,21 €  Montmeló 

23.976,32€ 12.910,33€ 36.886,65€ Montornès del Vallès 

23.062,22 €  12.418,12 €  35.480,34 €  Parets del Vallès 

15.130,84 €  8.147,38 €  23.278,22 €  Sant Fost de Campsentelles 

11.385,54 €  6.130,68 €  17.516,22 €  Santa Eulàlia de Ronçana 

3.816,42 €  2.055,00 €  5.871,42 €  Santa Maria de Martorelles 

8.097,08 €  4.359,96 €  12.457,04 €  Vallromanes 

9.831,04 €  5.293,64 €  15.124,68 €  Vilanova del Vallès 

 
 
6. Els imports que els ajuntaments traspassen al Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’encàrrec 

de gestió del Programa “Treball, talent i tecnologia” de la Diputació de Barcelona és el següent. 
 

Ajuntament 
2021 2022 Total 

Conveni Conveni Conveni 

Bigues i Riells 7.851,68 € 4.227,83 € 12.079,51 € 

Canovelles 25.043,80 € 13.485,12 € 38.528,92 € 

Figaró-Montmany 4.065,48 € 2.189,10 € 6.254,58 € 

La Garriga 15.501,03 € 8.346,71 € 23.847,74 € 

Les Franqueses del Vallès  18.660,66 € 10.048,05 € 28.708,71 € 

Lliçà de Vall 13.047,52 € 7.025,59 € 20.073,11 € 

Martorelles 10.766,75 € 5.797,48 € 16.564,23 € 

Montmeló 8.221,27 € 4.426,84 € 12.648,11 € 

Montornès del Vallès 16.783,42 € 9.037,23 € 25.820,65 € 

Parets del Vallès 23.062,22 € 12.418,12 € 35.480,34 € 

Sant Fost de Campsentelles 15.130,84 € 8.147,38 € 23.278,22 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 5.692,77 € 3.065,34 € 8.758,11 € 



 
 
 

 

 

Santa Maria de Martorelles 3.816,42 € 2.055,00 € 5.871,42 € 

Vallromanes 8.097,08 € 4.359,96 € 12.457,04 € 

Vilanova del Vallès 6.881,73 € 3.705,55 € 10.587,28 € 

 
182.622,67 € 98.335,30 € 280.957,97 € 

 
7. El Consell Comarcal del Vallès Oriental repercutirà un 3,72% del l’import total de l’encàrrec de 

gestió (10.451,64 euros) per fer front a la despesa de finançament d'administració general que 
aplica amb caràcter general a tots els serveis que es presten 
 

8. No més enllà de l’1 d’abril de 2021 els ajuntaments han de traspassat l’import corresponent per a 
l’any 2021. 

 
9. No més enllà del 31 de gener de 2022 els ajuntaments han de traspassar l’import corresponent 

per a l’any 2022. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni d’encàrrec de gestió per a l’execució d’actuacions en 
el marc del programa “Treball, talent i tecnologia” de la Diputació de Barcelona, amb els 
ajuntaments de Bigues i Riells, Canovelles, Figaró-Montmany, la Garriga, les Franqueses del 
Vallès, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Fost de 
Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes i Vilanova del 
Vallès.” 
 

2. El 23 de març de 2021, el secretari accidental del Consell Comarcal, senyor Jordi 
Vendrell i Ros, ha emès l’informe preceptiu.  
 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”, en el marc del Pla de concertació 

“Xarxa de Governs Locals 2020-2023” aprovat per la Junta de Govern de 12 de 
novembre de 2020 de la Diputació de Barcelona.  
 

2. 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.  

 
3. 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.  

 
4. 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.  

 
5. 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.  

 



 
 
 

 

 

6. 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.  
 

7. 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. 

 
8. 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.  

 
9. 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, DECRETO:  
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni d’encàrrec de gestió per a l’execució 

d’actuacions en el marc del programa “Treball, talent i tecnologia” de la Diputació de 
Barcelona, amb els ajuntaments de Bigues i Riells, Canovelles, Figaró-Montmany, la 
Garriga, les Franqueses del Vallès, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del 
Vallès, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa 
Maria de Martorelles, Vallromanes i Vilanova del Vallès, 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 conveni, i 
 

EXPOSEN 
 



 
 
 

 

 

I. Que la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern de  12 de novembre 
de 2020 ha aprovat el Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”, en el marc del Pla de 
concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, així com el règim regulador i la concessió 
d’ajuts als ajuntaments de la província de Barcelona.   

 
II. Aquest programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica per tal que els ens 

destinataris duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de reactivació econòmica, 
ja siguin de caràcter preventiu i/o proactiu, basades en l’impuls de la tecnologia i en 
l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses cap a un model 
socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari. 

 
III. D’acord amb les previsions del règim d’aquest programa, l’execució de les actuacions es 

poden portar a terme a través del propi ens, per si mateix o a través d’ens instrumentals, en 
aquest segon supòsit sempre que la matèria formi part de l’àmbit d’actuació de l’ens, d’acord 
amb els seus estatuts, i en els termes dels articles 32 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. Es poden executar també a través d’altres ens 
locals que ostentin la condició de destinataris del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, amb qui es formalitzi un encàrrec en els termes de l’article 11 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
IV. Que l’Ajuntament de.................................. , en endavant l’AJUNTAMENT, és un ens local que 

disposa de competències a l’àmbit del foment del treball i funcions per a la reactivació de la 
seva economia local i és destinatari de la subvenció atorgada dins del Programa “Treball, 
Talent i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona, per un import de 8........ euros.  

 
La subvenció atorgada correspon a un projecte agrupat que inclou els ajuntaments de Bigues i 

Riells, Canovelles, Figaró-Montmany, la Garriga, Granollers, a través de l’entitat pública 
empresarial local Granollers Mercat, les Franqueses del Vallès, Lliçà de Vall, Martorelles, 
Montmeló, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, 
Santa Maria de Martorelles, Vallromanes i Vilanova del Vallès. 

 
V. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, és una 

administració pública de caràcter territorial amb competències en matèria de cooperació, 
assessorament i coordinació dels ajuntaments per raó de 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. 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 i l’article 28.1 a) de la llei de l’organització comarcal estableix que correspon a les 
comarques prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  

 
El  CONSELL COMARCAL té la condició de destinatari del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023.  

 
VI. Que és d’interès de l’AJUNTAMENT executar dins de les seves competències i àmbit territorial 

les actuacions definides en el Programa “Treball, Talent i Tecnologia” i part d’aquestes a 
través d’un encàrrec de gestió a favor del CONSELL COMARCAL, per raons d’eficàcia, tenint 

                                                
8 Ajuntament de Bigues i Riells: 24.159,01 euros 

Ajuntament de Canovelles: 38.528,92 euros 
Ajuntament de Figaró-Montmany:6.254,58 euros 
Ajuntament de la Garriga: 31.796,99 euros 
Ajuntament de les Franqueses del Vallès: 41.012,45 euros 
Ajuntament de Lliçà de Vall: 20.073,11 euros 
Ajuntament de Martorelles: 16.564,23 euros  
Ajuntament de Montmeló: 25.296,21 euros 
Ajuntament de Montornès del Vallès: 36.886,65 euros 
Ajuntament de Parets del Vallès: 35.480,34 euros 
Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles: 23.278,22 euros 
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana: 17.516,22 euros 
Ajuntament de Santa Maria de Martorelles: 5.871,42 euros 
Ajuntament de Vallromanes: 12.457,04 euros 
Ajuntament de Vilanova del Vallès: 15.124,68 euros 



 
 
 

 

 

en compte la trajectòria d’aquest ens en l’execució de projectes supramunicipals i llur 
coneixement dels serveis locals i empresarials de la comarca. 

 
VII. Que tant a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que 

regula els encàrrecs de gestió, com a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, s’estableix que la 
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans, 
els organismes o les entitats públiques, pot ser encarregada a altres òrgans, organismes o 
entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de diferent per raons d’eficàcia o 
quan no es tinguin els mitjans tècnics per a dur-la a terme i, també, que l’encàrrec s’ha de 
formalitzar tenint en compte una sèrie de determinacions que s’hi estableixen, elements 
aquests que es donen en l’objecte i els objectius d’aquest conveni.  

 
VIII. Que ambdues parts en el marc de les seves respectives competències han convingut les 

condicions en que s’efectuarà l’encàrrec de gestió i per tal de deixar constància d’aquests 
acords formalitzen aquest conveni,  i que es regirà per les següents, 

 
CLÀUSULES 

 
 
Primera.- Objecte de l’encàrrec de gestió  
 
1. L’AJUNTAMENT formula al CONSELL COMARCAL l’encàrrec de gestió següent:  
 

a) Coordinar l’execució de les actuacions incloses en les línies d’actuació del  Programa 
específic “Treball, Talent i Tecnologia” aprovat per la Diputació de Barcelona, següents:   

 
i. Línia 1. Anàlisi i diagnosi de la situació actual 
 

a) Consultar als experts (benchmarking) per identificar les tecnologies necessàries 
per millorar la competitivitat dels negocis de la cadena de valor de l’alimentació, 
mitjançant l’aplicació de processos de digitalització. 

 
b) Fer el  mapa de la cadena de valor amb més precisió, incloent empreses que 

facturin menys de 5 M € i tenint en compte les propostes dels municipis adherits. 
 
c) Desenvolupar la BBDD d'empreses que agrupi informacions (empreses tractores, 

producte propi, tecnologia clau...) 
 

d) Fer la prospecció inicial d’empreses amb l'objectiu de recollir dades sobre la 
Maduresa digital de les empreses i dels seus treballadors/es, i la similitud de 
necessitats entre les diverses empreses adreçades a elaborar propostes 
formatives concretes. 

 
ii. Línia 2. Aliances estratègiques desenvolupament del pla integral 

 
a) Promoció i/o el reforçament de la implicació dels agents clau del territori en el 

codisseny i coexecució de les diferents actuacions del projecte: Establir un pla de 
seguiment conjunt amb reunions mensuals. 

 
b) Aliances estratègiques amb agents públics, privats i socials del territori i entre 

territoris. 
 

c) Creació d’espais de col·laboració publico-privada, de transferència de 
coneixements, de disseny i seguiment, etc. que permetin el desenvolupament del 
projecte: Creació de comissions de treball. 

 
d) Consolidació d’estructures de treball i aliances de projectes anteriors com a 

espais de col·laboració estables per millorar la competitivitat del territori. 
 



 
 
 

 

 

 
iii. Línia 3. Desenvolupament competencial de les persones 

 
a) Diagnosi de l’ocupabilitat i del nivell digital de les persones treballadors/es 

d'empreses prospectades, i de les persones desocupades amb possibilitats 
d'inserció en alguna de les baules de la cadena. 

 
b) Accions formatives adreçades a treballadors/es ocupats/des i desocupats/des 

d’acord amb les necessitats de les empreses prospectades, definint entorns 
personals d’aprenentatge que fomentin la capacitat d’aprendre a aprendre i l’ús 
d’eines digitals 

 
c) Foment de les vocacions industrials i cientificotecnològiques (STEM) entre les 

persones i específicament  joves i dones. 
 

iv. Línia 4. Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial 
 

a) Identificació de llocs a treball a cobrir per part de les empreses i oferir a les 
empreses mà d’obra professional i capacitada.  Identificar perfils vàlids per cobrir 
llocs de treball en les empreses prospectades i promocionar-los. 

 
b) Foment de la formació dual col·laborant amb centres de FP de la comarca. 

 
c) Sensibilització per  la contractació de joves i dones en ocupacions 

infrarepresentades. 
 

d) Difusió de les tecnologies 4.0 a les empreses: 
 

a) Formació a mida 
b) Tallers de difusió de determinades tecnologies 4.0  
c) Tech Talks amb presència d'experts d'empreses de la cadena de valor de 

l'alimentació que ja hagin incorporat tecnologia 4.0 
 

e) Acompanyament a les empreses per a la redefinició de nous models de negoci i 
en processos de transició digital a través de programes i ajudes d’altres 
administracions o entitats. 

 
f) Accions de foment de l’economia circular i contra el canvi climàtic. 

 
 

b) Executar les actuacions del programa que acordi prèviament la Comissió de seguiment 
d’aquest conveni, ja sigui per mitjans propis o mitjançant contractistes, sempre i quan es 
financi íntegrament al Consell Comarcal del Vallès Oriental el cost de llur execució, sens 
perjudici que pugui quedar desert el procediment de contractació en el cas que s’opti per 
aquesta opció.  

 
c) 9Executar les actuacions de prospecció corresponents a la Línia 4 Impuls de la capacitat 

productiva i transformació del teixit empresarial i fer-ne la gestió en els sistemes de 
seguiment d’informació que s’escaiguin.  

 
d) 10Executar les actuacions d’orientació dels participants corresponents a la Línia 3 

Desenvolupament competencial de les persones i fer-ne la gestió en els sistemes de 
seguiment d’informació que s’escaiguin.  

 
2. La coordinació de  l’execució de les actuacions a càrrec del CONSELL COMARCAL 

esmentada en l’apartat precedent es fa de forma conjunta amb l’Ajuntament de Granollers a 
través de l’entitat pública empresarial local Granollers Mercat.   

                                                
9 Aquest apartat s’inclou únicament pels ajuntaments Canovelles, Figaró-Montmany i Vallromanes.  
10 Aquest apartat s’inclou únicament pels ajuntaments de Figaró-Montmany i Vallromanes.  



 
 
 

 

 

 
3. Aquest encàrrec de gestió no comporta cessió de titularitat de la competència ni dels 

elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de qui encarrega dictar els actes o 
les resolucions de caràcter jurídic necessaris en l’activitat material objecte d’encàrrec.  
 

 
Segona.- Execució de les actuacions 
 
Aquest programa es fonamenta en l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició 
digital de persones, empreses i institucions. Les actuacions desenvolupades s’hauran de 
desplegar tenint en compte les persones i empreses de l’àmbit territorial municipal, a través de 
l’execució de les línies d’actuació previstes en el Programa. 
 

 
Tercera.- Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
1. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL per a la correcta execució de 

l’encàrrec.   
 

2. Consignar a l’estat de despeses dels pressupostos de l’AJUNTAMENT l’import total a abonar 
al CONSELL COMARCAL que resulti d’aquest conveni.  
 

3. Abonar al CONSELL COMARCAL l’import establert a la clàusula 6a d’aquest conveni en els 
termes que s’hi preveu.   
 

4. 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) 
 

5. Participar en la Comissió de seguiment que preveu aquest conveni.  
 

6. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni. 
 

 
Quarta.- Obligacions del CONSELL COMARCAL  

 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a executar l’encàrrec de gestió d’acord amb el 

règim regulador del Programa Treball, Talent i Tecnologia”, els criteris tècnics establerts per 
la Diputació de Barcelona al document “Orientacions per a l'elaboració del pla d'acció”, així 
com en el propi Pla d’acció presentat. Es compromet també a comunicar l’inici i finalització 
dels treballs.  

 
2. A la finalització de l’encàrrec, el CONSELL COMARCAL es compromet a justificar a 

l’Ajuntament la relació de despeses realitzades vinculades a l’encàrrec, així com una memòria 
tècnica de les actuacions desenvolupades. Aquesta documentació l’haurà de presentar també 
a requeriment de l’ajuntament beneficiari, en el supòsit que aquest es vulgui acollir a la 
justificació voluntària entre el 02/01/2022-15/11/2022. 

 
3. El CONSELL COMARCAL es compromet a conservar els documents justificatius de l’aplicació 

dels fons rebuts per un període no inferior als sis anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions.  

 
4. Tractar les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest conveni 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).  

 
5. Convocar i promoure el funcionament de la Comissió de seguiment.  

 
6. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  

 
Cinquena.- Entrada en vigor i vigència  
 
Aquest conveni d’encàrrec de gestió entrarà en vigor a partir de la seva signatura i és vigent fins a 
l’execució de l’encàrrec pel qual es formalitza, que en qualsevol cas haurà dur-se a terme abans 
de la data de finalització de l’execució del Programa “Treball, Talent i Tecnologia”, sens perjudici 
que finalitzi anticipadament d’acord amb la clàusula novena.  
 
Sisena.- Financiació de l’encàrrec 
 
Per raó d’aquest encàrrec de gestió, l’AJUNTAMENT  ha d’efectuar dos pagaments al CONSELL 
COMARCAL pels imports esmentats a continuació. El primer, no més enllà de l’1 d’abril de 2021, 
per un 11 import de ............ euros, i el segon,  no més enllà de 31 de gener de 2022, per un import 
de 12....... euros. 

 
En l’import que satisfà l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL s’ha inclòs també el 3,72% en 
concepte de despesa d’administració general que el CONSELL COMARCAL repercuteix en els 
convenis d’aquesta naturalesa.  

   
Setena.- Comissió de seguiment i avaluació 

 
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.  

                                                
11 Ajuntament de Bigues i Riells: 7.851,68 euros 

Ajuntament de Canovelles: 25.043,80 euros 
Ajuntament de Figaró-Montmany: 4.065,48 euros 
Ajuntament de la Garriga: .15.501,03 euros 
Ajuntament de les Franqueses del Vallès: 18.660,66 euros 
Ajuntament de Lliçà de Vall: 13.047,52 euros 
Ajuntament de Martorelles: 10.766,75 euros 
Ajuntament de Montmeló: 8.221,27 euros 
Ajuntament de Montornès del Vallès: 16.783,42 euros.  
Ajuntament de Parets del Vallès: 23.062,22 euros 
Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles: 15.130,84 euros 
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana: 5.692,77 euros 
Ajuntament de Santa Maria de Martorelles: 3.816,42 euros 
Ajuntament de Vallromanes: 8.097,08 euros 
Ajuntament de Vilanova del Vallès: 6.881,73 euros 
 
12 Ajuntament de Bigues i Riells: 4.227,83 euros 

Ajuntament de Canovelles: 13.485,12 euros 
Ajuntament de Figaró-Montmany: 2.189,10 euros 
Ajuntament de la Garriga:  8.346,71 euros 
Ajuntament de les Franqueses del Vallès: 10.048,05 € 
Ajuntament de Lliçà de Vall: 7.025,59 euros 
Ajuntament de Martorelles: 5.797,48 euros 
Ajuntament de Montmeló: 4.426,84 euros 
Ajuntament de Montornès del Vallès: 9.037,23 euros 
Ajuntament de Parets del Vallès: 12.418,12 euros 
Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles: 8.147,38 euros 
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana: 3.065,34 euros 
Ajuntament de Santa Maria de Martorelles: 2.055,00 euros 
Ajuntament de Vallromanes: 4.359,96 euros 
Ajuntament de Vilanova del Vallès: 3.705,55 euros 
 



 
 
 

 

 

 
b) Fer el seguiment del compliment de les obligacions corresponents al règim econòmic que 

preveu aquest conveni.  
 

c) Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni.  
 
2. La Comissió de seguiment està integrada per una persona representant de l’AJUNTAMENT, 

una persona representant del CONSELL COMARCAL, una persona representant de 
l’Ajuntament de Granollers, a través de l’entitat pública empresarial Granollers Mercat, i una 
persona representant per a cadascun dels ajuntaments que hagin formalitzat un conveni de 
naturalesa anàloga a aquest.  

 
3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per majoria simple de vots. La Comissió 

de seguiment es reuneix  de forma ordinària el darrer dimecres de cada mes i de forma 
extraordinària en qualsevol moment.  
 
El funcionament i el sistema de votació de la Comissió de seguiment, tant ordinàries com 
extraordinàries, és el següent:  
 
a) Convocatòria a càrrec del CONSELL COMARCAL amb expressió de l’ordre del dia de la 

sessió, data, hora i lloc de celebració de la Comissió de seguiment, ja sigui presencial o 
telemàtica. La convocatòria s’ha de remetre a les entitats a través de la plataforma 
EACAT amb una antelació mínima de dos dies hàbils.  

 
b) Celebració de la Comissió de Seguiment.  

 
c) Explicació i votació de cadascun dels punts de l’ordre del dia de la sessió. Cada entitat té 

un vot en la Comissió de seguiment. 
 

Les entitats amb dret a representació en la Comissió de seguiment que no hi assisteixin 
poden emetre llur vot en el termini de 2 dies hàbils  comptadors a partir de l’endemà de 
la comunicació que els faci el CONSELL COMARCAL a aquest efecte a través de la 
plataforma EACAT. 

 
d) Redacció de l’acta que inclogui la comptabilització de la totalitat dels vots emesos.  
 
e) Aprovació, si s’escau, de l’acta en la següent Comissió de seguiment que s’acordi.  

 
4. Els punts de la sessió de la Comissió de seguiment que versin sobre l’execució d’actuacions a 

través del Consell Comarcal, ja sigui per mitjans propis o per contractistes, requereixen per a 
llur aprovació el vot favorable del representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.   
 

Vuitena.- Marc jurídic  
 

1. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en el seu article 11, i la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, en el seu article 10, regulen els encàrrecs de gestió. 

 
2. L’encàrrec de gestió que es formalitza mitjançant aquest conveni s’ha d’ajustar a les seves 

clàusules i al previst a la normativa esmentada i en aquest sentit, s’ha d’adaptar a les normes 
de desenvolupament d’aquella que es puguin aprovar. 

 
3. Les actuacions derivades de l’encàrrec de gestió s’han d’adequar al previst al Pla d’Acció 

presentat pel Programa “Treball, Talent i Tecnologia” així com també als acords que es 
puguin adoptar de conformitat amb el previst a la clàusula segona. 

 
4. El marc jurídic es completa de forma subsidiària amb allò previst a la normativa de règim local 

i en concret, a la  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (arts. 28, 
57) i pel 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, i al Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 

 
Novena.  Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 

  
g) L’acord entre les parts. 
h) El compliment del període de vigència. 
i) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts. 
j) La impossibilitat de compliment de l’objecte del conveni. 
 
 
Desena. Titularitat de la documentació generada durant la vigència de l’encàrrec de gestió 
 
Correspon a ambdues entitats signatàries d’aquest conveni l’explotació de la documentació 
derivada de la prestació del servei o la que resulti de l’elaboració d’informes, estudis o qualsevol 
altre tipus de contingut que es pugui elaborar dins del seu àmbit territorial. 

 
En tota la documentació hi constarà el logotip del Programa “Treball, Talent i Tecnologia” i el 
logotip de la Diputació de Barcelona d’acord amb les normes disponibles a la Seu electrònica de 
la Diputació.  
 
Onzena.-  Difusió de les activitats acordades 
 
Ambdues parts acorden la possibilitat de donar informació pública de la formalització d’aquest 
conveni d’encàrrec de gestió en la que hi podran incloure: títol, contingut i termini de realització. 
Es permet a la Diputació de Barceloma fer ús d’aquesta possiblitat d’informació i difusió pública. 
 
Quan una de les parts faci ús de la imatge corporativa de l’altre, es seguiran les instruccions 
sobre imatge corporativa que puguin establir-se al respecte per cadascuna de les parts. 
 
Dotzena. 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. Notificar aquest acord 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. 
 
La senyora Núria Carné i Navarro abandona la sessió. 
 
ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA 
 
5. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei 
d’assistència  en  matèria  de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb 
l’Ajuntament de Vallromanes. 
 



 
 
 

 

 

Llegida la proposta de l’Àrea de Societat del Coneixement i Transparència, de 24 de març 
de 2021, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 12 de març de 2021, el cap de l'Àrea de Serveis Jurídics, senyor Jordi Vendrell i Ros, ha 
emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Que la facilitat d’interrelació entre l’Administració i la ciutadania que afavoreixen els mitjans 

electrònics permet aplicar el govern obert, entès com un sistema d’actuació i gestió dels afers 
públics que fa possible un diàleg permanent entre l’Administració i els ciutadans, la participació i 
la col·laboració d’aquests en la definició de les polítiques públiques i una millor transparència en 
el retiment de comptes i l’exigència de responsabilitats.  

  
2. Que el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació ha canviat la forma 

i al contingut de les relacions de l'administració amb els ciutadans i les empreses.  
  

Si bé la Llei 30/1992, de 26 de novembre, ja va ser conscient de l'impacte de les noves 
tecnologies en les relacions administratives, fou la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic 
dels ciutadans als Serveis Públics, la que els va donar carta de naturalesa legal, en establir el 
dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques, així com 
l'obligació d'aquestes de dotar-se dels mitjans i sistemes necessaris perquè aquest dret pogués 
exercir-se.   

  
A partir del 2 d’octubre de 2016, data d’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació electrònica 
constitueix l'actuació habitual de les administracions.   

 
La idea subjacent és que una administració sense paper basada en un funcionament 
íntegrament electrònic no només serveix millor als principis d'eficàcia i eficiència, en estalviar 
costos a ciutadans i empreses, sinó que també reforça les garanties dels interessats, facilita el 
compliment de les obligacions de transparència i permet oferir informació puntual, àgil i 
actualitzada als interessats.  

  
3. Que d’altra banda, la nova Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en vigor 

des del 2 d’octubre de 2016, recull, amb les adaptacions necessàries, les normes fins ara 
contingudes en la Llei 11/2007, de 22 de juny, quant al funcionament electrònic del sector públic, 
i algunes de les previstes en el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es 
desenvolupa parcialment l'anterior.   

  
 Aquesta Llei integra matèries que requerien una regulació unitària, com correspon a un entorn en 

el qual la utilització dels mitjans electrònics ha de ser l'habitual, com ara la signatura i les seus 
electròniques, l'intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació i l'actuació 
administrativa automatitzada.   

  
Així mateix, estableix l’obligació a què les administracions públiques es relacionin entre si per 
mitjans electrònics, previsió que es desenvolupa posteriorment en el títol referent a la cooperació 
interadministrativa mitjançant una regulació específica de les relacions electròniques entre les 
Administracions. Per això, també es contempla com a nou principi d'actuació la interoperabilitat 
dels mitjans electrònics i sistemes i la prestació conjunta de serveis als ciutadans.  

  
En aquest sentit, l’article 3 d’aquesta Llei, sota la rúbrica Principis generals, disposa que les 
administracions públiques es relacionaran entre si i amb els seus òrgans, organismes públics i 
entitats vinculats o dependents a través de mitjans electrònics, que assegurin la interoperabilitat i 
seguretat dels sistemes i solucions adoptades per cadascuna d'elles, garantiran la protecció de 
les dades de caràcter personal, i facilitaran preferentment la prestació conjunta de serveis als 
interessats.  



 
 
 

 

 

  
4. Que en aquest context, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació esdevenen un pilar 

fonamental de les administracions i cal dotar-les dels recursos tècnics i materials necessaris que 
sorgeixin d’una planificació estratègica en aquest àmbit.  

  
5. Que el 25 de gener de 2017, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar la 

creació del Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) que té com a objectiu 
promoure la implantació de les TIC i l’administració electrònica als ajuntaments de la comarca del 
Vallès Oriental i ser un instrument estratègic per aquests agents en aquest àmbit.  
 

6. Que el 10 de març de 2021 amb número d'entrada E2021003979, l'ajuntament de Vallromanes 
sol·licita el servei d'assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
 

7. El cost anual per a la prestació del servei objecte d’aquest conveni és de catorze mil set-cents 
quaranta-dos euros amb seixanta cèntims (14.742,60 EUR). Nogensmenys, aquest cost pot 
variar per raó de l’increment salarial que pugui aprovar-se en els pressupostos generals de 
l’Estat, mitjançant l’aplicació del percentatge que correspongui.  
 

Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vallromanes 

per   a   la   prestació   del   servei d’assistència  en  matèria  de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació, en els termes assenyalats en aquest informe, amb data d’inici 1 d’abril de 2021 i 
vigència d’un any. 

 
2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret plurianual reconegut i compromís d’ingrés a 

càrrec de l’aplicació pressupostària 90.462.30 en els exercicis següents, d’acord amb el detall 
següent: 

 

Any Núm. partida Import  

2021 90.462.30 11.056,95 € 

2022 90.462.30 3.685,65 € 

 
“ 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. 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.  

 
2. 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. 

 
3. L’article 28.1 lletra a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon a les 
comarques prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  

 
4. 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. 

 
5. L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic 

que regulen els convenis com a acords amb efectes jurídics adoptats per les 
administracions públiques.  
 

6. 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. 

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

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament orgànic del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon al Ple exercir les 
atribucions que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació del 

servei d’assistència  en  matèria  de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb 
l’Ajuntament de Vallromanes, 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, senyor Jordi Vendrell i Ros.  
  
I de l’altra, el senyor David Ricart i Miró, alcalde de l’Ajuntament de Vallromanes, assistit pel 
secretari/ per la secretària de la corporació, el/la senyor/a 13_______________________. 
  
 
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.  
  
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 
del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
  
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa  

  

                                                
13 Completar en funció del secretari o secretària de l’Ajuntament de Vallromanes.  



 
 
 

 

 

EXPOSEN 
  

1. Que la facilitat d’interrelació entre l’Administració i la ciutadania que afavoreixen els mitjans 
electrònics permet aplicar el govern obert, entès com un sistema d’actuació i gestió dels afers 
públics que fa possible un diàleg permanent entre l’Administració i els ciutadans, la 
participació i la col·laboració d’aquests en la definició de les polítiques públiques i una millor 
transparència en el retiment de comptes i l’exigència de responsabilitats.  
  

2. Que el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació ha canviat la 
forma i al contingut de les relacions de l'administració amb els ciutadans i les empreses.  
  
Si bé la Llei 30/1992, de 26 de novembre, ja va ser conscient de l'impacte de les noves 
tecnologies en les relacions administratives, fou la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés 
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, la que els va donar carta de naturalesa legal, en 
establir el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb les Administracions 
Públiques, així com l'obligació d'aquestes de dotar-se dels mitjans i sistemes necessaris 
perquè aquest dret pogués exercir-se.   
  
A partir del 2 d’octubre de 2016, data d’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació electrònica 
constitueix l'actuació habitual de les administracions.   
 
La idea subjacent és que una administració sense paper basada en un funcionament 
íntegrament electrònic no només serveix millor als principis d'eficàcia i eficiència, en estalviar 
costos a ciutadans i empreses, sinó que també reforça les garanties dels interessats, facilita 
el compliment de les obligacions de transparència i permet oferir informació puntual, àgil i 
actualitzada als interessats.  
  

3. Que d’altra banda, la nova Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en 
vigor des del 2 d’octubre de 2016, recull, amb les adaptacions necessàries, les normes fins 
ara contingudes en la Llei 11/2007, de 22 de juny, quant al funcionament electrònic del sector 
públic, i algunes de les previstes en el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es 
desenvolupa parcialment l'anterior.   
  
Aquesta Llei integra matèries que requerien una regulació unitària, com correspon a un 
entorn en el qual la utilització dels mitjans electrònics ha de ser l'habitual, com ara la 
signatura i les seus electròniques, l'intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de 
comunicació i l'actuació administrativa automatitzada.   
  
Així mateix, estableix l’obligació a què les administracions públiques es relacionin entre si per 
mitjans electrònics, previsió que es desenvolupa posteriorment en el títol referent a la 
cooperació interadministrativa mitjançant una regulació específica de les relacions 
electròniques entre les Administracions. Per això, també es contempla com a nou principi 
d'actuació la interoperabilitat dels mitjans electrònics i sistemes i la prestació conjunta de 
serveis als ciutadans.  
  
En aquest sentit, l’article 3 d’aquesta Llei, sota la rúbrica Principis generals, disposa que les 
administracions públiques es relacionaran entre si i amb els seus òrgans, organismes públics 
i entitats vinculats o dependents a través de mitjans electrònics, que assegurin la 
interoperabilitat i seguretat dels sistemes i solucions adoptades per cadascuna d'elles, 
garantiran la protecció de les dades de caràcter personal, i facilitaran preferentment la 
prestació conjunta de serveis als interessats.  
  

4. Que en aquest context, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació esdevenen un pilar 
fonamental de les administracions i cal dotar-les dels recursos tècnics i materials necessaris 
que sorgeixin d’una planificació estratègica en aquest àmbit.  
  

5. Que el 25 de gener de 2017, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar la 
creació del Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) que té com a 



 
 
 

 

 

objectiu promoure la implantació de les TIC i l’administració electrònica als ajuntaments de la 
comarca del Vallès Oriental i ser un instrument estratègic per aquests agents en aquest àmbit.  
 

6. Que l’Ajuntament de Vallromanes té interès en què el Consell Comarcal li presti assistència 
en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
 

D’acord amb això, ambdues institucions tenen interès a subscriure aquest conveni de cooperació, 
que subjecten en les següents  

  
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  

  
1. 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.   

  
2. 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.  

  
3. L’article 28.1 lletra a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon a les comarques 
prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.   

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

públiques.  
  

5. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic  
  

6. La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.  
  

7. La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.  

  
8. La Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.   

 
9. El Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual s’aprova l’Esquema nacional de seguretat en 

l’àmbit de l’administració electrònica.  
 

10. La Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l'Autoritat Catalana de protecció de dades.  
  

11. La Llei 9/2011, del 29 de desembre de promoció de l’activitat econòmica.  
  

12. La Llei 10/2011 de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.   
  

13. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.  

  
14. La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració 

de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.  
  

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. 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.  

  
17. L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic que 

regulen els convenis com a acords amb efectes jurídics adoptats per les administracions 
públiques.  

     
D’acord amb les manifestacions i les consideracions jurídiques exposades, i tenint en compte que 
la cooperació entre les administracions públiques catalanes és indispensable per a trobar 
solucions comunes als problemes i als reptes que comporta l'extensió de l'ús dels mitjans 
electrònics tant en les relacions entre les administracions públiques i les relacions amb els 
ciutadans com en la gestió interna de les administracions públiques, les parts expressen la seva 
voluntat d’establir aquest conveni de cooperació que subjecten als següents  

  
PACTES  

 
Primer. Objecte  
  
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació del servei d’assistència en Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació a l’Ajuntament de Vallromanes, en endavant l’AJUNTAMENT, per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, establir-ne 
la relació, les obligacions i el règim econòmic.   
  
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
  
1. Per raó d’aquest conveni i en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, 

endavant TIC, el CONSELL COMARCAL es compromet a:   
   
i. Supervisar i coordinar la utilització dels recursos informàtics i de comunicació; i 

supervisar i coordinar els sistemes d'informació de l’AJUNTAMENT incloent la 
documentació i els procediments associats. 

 
ii. Elaborar anualment el pla de sistemes de l’AJUNTAMENT, amb la implementació dels 

processos de revisió de necessitats i proposta de solucions.  
 

iii. Col·laborar amb l'elaboració del pressupost anual de despeses en matèria 
d'informàtica. 

 
iv. Avaluar el funcionament dels sistemes i de la xarxa.  

 
v. Executar i supervisar tots els processos d'incorporació, modificació o eliminació de 

tecnologies informàtiques de l’AJUNTAMENT, i proposar l'adquisició i supervisar la 
implantació de programaris específics per als departaments, d'acord amb l'evolució de 
les tecnologies de la informació. 
 

vi. Desenvolupar projectes per a utilitzar les tecnologies informàtiques I d’implementació 
d’eines i programes, amb l'objectiu de millorar l'eficiència de la gestió i dels serveis 
prestats per l’AJUNTAMENT. 
 

vii. Organitzar i impartir la formació necessària en matèria informàtica per tal 
d’homogeneïtzar els coneixements dels treballadors de l’AJUNTAMENT.  

 
viii. Redactar les propostes dels plecs de contractació dels serveis informàtics.  

 
ix. Programar actuacions de millora del rendiment i de la seguretat informàtica de 

l’AJUNTAMENT. 
 



 
 
 

 

 

x. Dissenyar sistemes de gestió de la informació d'acord amb les especificacions de les 
diferents unitats organitzatives. 

 
xi. Preparar documentació per demanar subvencions referents a temes informàtics, de 

telefonia i similars. 
 

xii. Supervisar les actuacions necessàries per mantenir la seguretat del sistema informàtic 
de l’AJUNTAMENT. 

 
xiii. Desenvolupar nous projectes en l’àmbit de les TIC, posar-los en marxa i fer-ne el 

seguiment. 
 

xiv. Assessorar en relació amb els serveis que es presten tant en el propi àmbit com en la 
resta de l'organització. 

 
xv. Assessorar en relació amb els serveis del Consorci d’Administració Oberta de 

Catalunya 
 

xvi. Garantir el compliment de l'ENS i de l'ENI (dins de les possibilitats del moment en què 

ens trobem). 
 

2. L’activitat d’assistència es pot dur a terme tant a les dependències de l’AJUNTAMENT com de 
forma remota. 
 

3. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites en l’apartat primer 
d’aquest pacte amb personal que disposi de la titulació i la qualificació professional adient i a 
dedicar al seu desenvolupament 8 hores setmanals. 
 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin 
en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades.  
 
No formen part de l’assistència TIC les tasques de naturalesa administrativa. 
 

Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT  
  
Per raó d’aquest conveni l’AJUNTAMENT es compromet a:  

  
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació, documentació i dades necessàries per a complir 

satisfactòriament les funcions assistencials acordades.  
  

2. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació 
amb l’objecte d’aquest conveni.   

  
3. Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei 

d’assistència en TIC que li sigui prestat pel CONSELL COMARCAL i acreditar aquesta 
circumstància al CONSELL COMARCAL mitjançant un certificat.   
  

4. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart d’aquest conveni.   
  

5. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  
   
Quart. Règim econòmic  

  
1. El cost anual per a la prestació del servei objecte d’aquest conveni és de catorze mil set-cents 

quaranta-dos euros amb seixanta cèntims (14.742,60 EUR). Nogensmenys, aquest cost pot 
variar per raó de l’increment salarial que pugui aprovar-se en els pressupostos generals de 
l’Estat, mitjançant l’aplicació del percentatge que correspongui.  
 



 
 
 

 

 

2. L’AJUNTAMENT fa el pagament de l’import previst en l’epígraf precedent per mesos vençuts 
en els cinc primers dies hàbils de cada mes. L’import mensual que resulta a abonar és de mil 
dos-cents vint-i-vuit euros amb cinquanta-cinc cèntims (1.228,55 EUR), sens perjudici que 
pugui ser un altre d’acord amb allò establert a l’apartat precedent.  
  

3. El CONSELL COMARCAL inicia l’expedient de compensació, de conformitat amb el que 
preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per 
l’objecte d’aquest conveni.  
  

4. Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de 
contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les 
seves pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu, i en concret 
per allò establert a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.   

 
Cinquè. 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 del conveni que proposi l’AJUNTAMENT o el 
CONSELL COMARCAL.   
  

b. Fer el seguiment del compliment de les obligacions corresponents al règim econòmic que 
preveu aquest conveni.   
  

c. Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni.  
  
2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents:  

  
a. Un representant del CONSELL COMARCAL.  
b. Un representant de l’AJUNTAMENT. 
 

3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens.  
  
Sisè. Vigència  
  
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 
d’abril de 2021 fins el 31 de març de 2022.  
  
Setè. Protecció de dades  
  
Les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest conveni es tractaran 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 el 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 per la qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).  
 
Vuitè. Publicació   
  
El CONSELL COMARCAL farà la publicació d’aquest conveni en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona.   
  
Novè.  Extinció  
  
1. Les causes d’extinció del conveni són les següents:  
   

a) L’acord entre les parts.  



 
 
 

 

 

b) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL tindrà 
dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a 
conseqüència d’això.   

c) El compliment del període de vigència.  
d) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les 

parts.  
  
Desè. Jurisdicció  
  
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que 
se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni.  
  
Les parts, després de llegir el present conveni de cooperació, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen.” 

 
 
2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret plurianual reconegut i compromís 

d’ingrés a càrrec de l’aplicació pressupostària 90.462.32 en els exercicis següents, 
d’acord amb el detall següent: 

 

Any Núm. partida Import  

2021 90.462.32 11.056,95 € 

2022 90.462.32 3.685,65 € 

 
 
3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Vallromanes.”  
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 28 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, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, 
Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós i Imma Ortega i 
Martí; per part del Grup Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya - CP, 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, 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; per part del Grup Comarcal 
Ciutadans, i per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – AM, el senyor Luís Toral 
Ortega. El vot en contra de la senyora Marina Planellas i Alegre. I les 2 abstencions de, per 
part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel 
Losada Seivane. 
 
 
MOCIONS 
 
6. Moció contra el tancament de l'empresa Bosch a Lliçà d’Amunt. 
 
Llegida la moció, que és la que segueix: 



 
 
 

 

 

 
“La multinacional Alemanya BOSCH ha anunciat el tancament de la planta de producció, 
R+D i compres de Lliçà d'Amunt.  
 
Aquest tancament anunciat a la planta de Lliçà d’Amunt afectarà uns 336 treballadors i 
treballadores del territori Català, als que hem de sumar 100 llocs de treball directes de 
subcontractes de la mateixa planta. Sense oblidar que aquesta multinacional a finals del 
2021 farà efectiu l’acomiadament de 300 treballadors més de la planta de Castellet, deixant 
al carrer a 1500 treballadors i treballadores de tota Catalunya.  
 
En relació amb els treballadors i treballadores de la planta trobem una situació que convida 
a la reflexió. El 73% de la plantilla que afronta el tancament de la planta té més de 50 anys i 
han dedicat un llarg període de la seva vida a l’empresa en què treballen. Aquest fet 
representa un impacte social devastador que afecta el teixit industrial de la comarca del 
Vallès Oriental i de Catalunya. Aquesta dada ens indica l'alt nivell de pèrdua crònica de 
l'ocupació d'aquests treballadors/es i les dificultats que tindran en el moment d'intentar la 
reinserció en altres llocs de feina. Aquests treballadors/es tenen encara un mínim de 14 
anys de vida laboral, tenint en compte que en l'àmbit espanyol aquest col•lectiu representa 
una taxa d'activitat inferior al 80% que es va reduint gradualment fins al 41% quan 
aconsegueixen els 60 anys o més. De la mateixa forma representen el 25% del total 
d'aturats espanyols, agreujant-se la xifra en el col•lectiu femení.  
 
Aquesta realitat ens obliga a tots a buscar solucions tant a la procliu desindustrialització del 
nostre territori com a la perduda de llocs de treball de col•lectius greument afectats en 
aquest camp.  
 
La decisió del potencial tancament s’ha comunicat a una plantilla que ha contribuït als 
beneficis milionaris de l’empresa Bosch. La part social ha contribuït sempre a arribar a 
acords com poden ser, la congelació salarial en els últims 5 anys, pèrdua de la revisió del 
IPC en el conveni anterior i acords de flexibilitat i mesures productives.  
 
La planta de mecanismes de frenada de Lliçà d’Amunt no és només una planta productiva 
sinó que incorpora el disseny i desenvolupament de productes per a la resta del mercat 
Europeu.  
 
Sabent que els resultats econòmics de la planta són positius sorprèn aquesta decisió que 
respon únicament a una deslocalització de la indústria a Catalunya. És per això que el 
representants dels treballadors/es no accepten un tancament de la planta Bosch a Lliçà 
d’Amunt.  
 
Els representats sindicals de l’empresa Bosch consideren que els aspectes més nocius de 
les reformes laborals ajuda a les multinacionals a deslocalitzar les produccions, tot i ser 
viables al territori espanyol.  
 
Estem davant del segon tancament que es produeix en l'últim any del grup Bosch a 
Catalunya, dada que ens ha de preocupar i fer reaccionar davant aquesta realitat. Aquesta 
crisi industrial ens interpel•la a tots i hem d'unir tots els esforços per a trobar una solució 
viable per a la planta de servofrens de Lliçà d'Amunt. Estem veient com les diferents 
administracions han posat la mirada entorn de la indústria de l'automòbil, reforçant així el 
procés de transformació del sector. Hem vist com es posa en marxa projectes com la planta 
de bateries de Seat-Volkswagen, a la vegada que veiem com Bosch planteja el seu 
tancament a Catalunya.  
 



 
 
 

 

 

És necessari un pla català en favor del sector de l'automòbil que permeti la seva 
transformació i que eviti la pèrdua massiva de llocs de treball, posant la mirada en la 
potència que representa l'electrificació de l'automòbil, representant la voluntat de tornar a 
liderar el sector novament i presentant-se com el millor oferent per a aquest nou escenari.  
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Comitè d’empresa del Grup Bosch proposa al 
Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, l'adopció dels següents punts:  
 
1- El rebuig total al tancament de la planta Bosch Lliçà d’Amunt.  
 
2- Manifestar la necessària col•laboració de les administracions públiques en el 
compromís d'activar les mesures necessàries per a evitar el tancament de la planta de 
Bosch Sistemes de Frenat, a Lliçà d'Amunt.  
 
3- Exigir al Govern d’Espanya, a la Generalitat de Catalunya i totes les administracions 
públiques el compromís d’un pla de viabilitat de la planta de Bosch Lliçà.  
 
4- Instar la direcció de Bosch a replantejar-se les seves possibles decisions dràstiques i 
exigir una solució que permeti el manteniment de l’ocupació, tant directa com indirecta, del 
conjunt de persones treballadores, ateses les enormes conseqüències socials que pot tenir 
al territori.  
 
5- Instar a la Generalitat de Catalunya a què actuï com intermediari buscant una solució 
que permeti salvar els llocs de treball.  
 
6- Manifestar tot el nostre suport als treballadors i treballadores en aquesta difícil 
situació a la qual s'enfronten, i estem sempre a la seva disposició.  
 
7- De manar al govern la derogació de la reforma laboral del 2010 -2012 i els articles 
42, 43 i 51 del estatut dels treballadors/es.  
 
8- Donar a conèixer els acords presos i fer arribar el text de la moció als Ajuntaments 
que formen part del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
9- Donar coneixement d'aquests acords als representants sindicals de la planta Bosch 
Sistemes de Frenat, a Lliçà d'Amunt, a la direcció de l'Empresa Bosch Espanya, al Comitè 
Executiu Europeu del Grup Bosch, a la Presidència del Govern d'Espanya, a la Presidència 
del Govern de Catalunya, al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a la Conselleria 
d’Empresa, Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya i a tots els grups del Congrés 
dels diputats, del Parlament de Catalunya i del Parlament Europeu.” 
 
El president 
 
És la que ens ha presentat per registre el Comitè d’empresa del grup Bosch. Molt bé, 
intervencions. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Intervinc com a conseller de Desenvolupament Local i com a grup, però intervinc crec que 
per dir el que direm totes les portaveus en aquest punt, que és que expressem la nostra total 
solidaritat amb la plantilla de l’empresa Bosch, i expressem la preocupació per la 
desindustrialització que està patint la nostra comarca, que repercuteix en pèrdua de llocs de 
treball, fins a 1.500 entre directes i indirectes i proveïdors es poden perdre només amb 
aquesta operació de Bosch, que recordem que és una empresa que ha tancat l’exercici 



 
 
 

 

 

econòmic anterior amb un saldo positiu de 1.900 milions d’euros de benefici només a l’any 
2020. Entenem que ens hem de posar a disposició com a administració pública dels 
treballadors i les treballadores, no només perquè som solidaris amb ells i la seva situació 
sinó també perquè ens interessa defensar el teixit productiu i industrial del Vallès Oriental i 
de Catalunya, volem que el Vallès Oriental segueixi sent un dels motors industrials del 
nostre país i per tant hem de seguir fent esforços retòrics com el que fem avui però també 
posant-hi recursos com estem fent des del govern del Consell Comarcal amb el suport 
també d’altres administracions, aquesta mateixa setmana hem conegut que podrem 
disposar d’un fons de prestació especial pel sector de l’automoció amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, que posarem en marxa immediatament i que estudiarem de quina 
manera podem ajudar el sector de l’automoció a renovar-se, a tirar endavant, a garantir els 
llocs de treball i a garantir la continuïtat de les plantilles del nostre territori. 
 
La senyora Núria Carné i Navarro 
 
Bona tarda, primer de tot voldríem fer un comentari, un petit aclariment, i és que nosaltres 
hem acabat presentant aquesta moció, no entenem el perquè quan el comitè d’empresa la 
va entrar, vostès no la van afegir a l’ordre del dia del ple, a la convocatòria del ple, 
bàsicament perquè tant al Consell d’alcaldies, m’han comentat els meus companys alcaldes, 
com també el propi Consell Comarcal ja s’havia pronunciat al respecte d’això a favor dels 
treballadors, per tant ens ha sorprès que no hi fos i per això la presentem. Fet aquest 
aclariment, voldríem dir que des d’Esquerra Republicana volem transmetre un missatge ben 
clar, i és que Bosch no es tanca i que estem al costat de les treballadores i els treballadors 
perquè no perdin els seus llocs de treball. I més enllà de totes les accions que uns partits i 
uns altres han anat fent, de vegades algunes accions, perdonin, semblaven més aviat per la 
fotografia, nosaltres hem intentat treballar de valent per fer accions que realment tinguin 
unes conseqüències, és a dir que serveixin d’alguna cosa, com per exemple portar aquest 
tema al cor d’Europa perquè sigui un tema que vagi més enllà de les nostres fronteres. 
Gràcies al nostre eurodiputat Jordi Solé, de l’ALE, els Verds, que va fer una pregunta al 
mateix parlament europeu. Des del nostre grup creiem que tenim la necessitat de seguir 
apostant per la indústria, per la recerca, pel valor afegit, per la qualitat dels llocs de treball. A 
Esquerra Republicana ens preocupa molt la desindustrialització que està patint la comarca 
del Vallès Oriental, creiem que cal evitar els tancaments d’empreses grans com aquesta de 
Bosch, que a més tenen beneficis i que estan plantejant-se anar-se’n per reduir despeses, 
tenir mà d’obra més barata i tenir més beneficis, per tant no té ni solta ni volta. I per 
concloure, dir que estem al costat de les 1.500 persones afectades que en son 900, que es 
diu ràpid, i estem en contra dels 336 acomiadaments. Com va dir el nostre company Gabriel 
Rufian al Congrés dels Diputats és un abús i lluitarem fins al final, gràcies. 
 
El senyor Joan Daví Mayol 
 
Bon vespre a tots i a totes, des del nostre grup mostrem el nostre suport a les treballadores i 
treballadors, com molts de nosaltres ja ho hem fet en els nostres propis ajuntaments en 
aquests plens on s’ha presentat aquesta moció del Comitè d’empresa. Com no, estem molt 
contents que també Esquerra Republicana també treballi en el que també estem treballant 
tots, perquè aquests tema ens preocupa a tots i evidentment tots el treballem igual que ells 
ho han exposat també crec que és bo que ho exposem qui treballa aquest tema i que 
justament els treballadors de l’empresa Bosch segueixin. És una empresa que, com dèiem, 
ha tingut beneficis, la delegació de Lliçà d’Amunt i les altres que tenen a Catalunya també 
han tingut beneficis, sembla ser que les passades festes de nadal, quan va haver reunions 
de l’empresa amb els representants dels treballadors i amb els propis treballadors, van 
exposar que tot anava molt bé, i per tant no només ha estat una sorpresa pels treballadors, 
sinó també per aquells que coneixem gent que hi treballa, que ara ens arribi aquest 
tancament que vol fer l’empresa. Aquesta descentralització o deslocalització diuen que és 



 
 
 

 

 

per treure més beneficis però nosaltres entenem que socialment és inadmissible i que hem 
d’estar al costat dels treballadors i treballadors, no només d’aquests 350, alguns dels quals 
com he dit son vallesans i vallesanes, sinó dels 900 que al darrera d’empreses auxiliars 
donaven serveis a l’empresa Bosch. Per tant nosaltres donem ple suport a aquesta moció i 
com a partit de govern al Consell Comarcal ens posem al costat, com ja es va fer fa una 
setmana, dels treballadors i treballadores per buscar una via de solució i, suposant que 
aquesta fos difícil, mirar de fer un pla en el qual aquesta gent pugui continuar treballant i no 
sigui més atur per a la nostra comarca, gràcies. 
 
El senyor Joan Ramon i Bernabé 
 
Nosaltres, com no pot ser d’una altra manera, donem suport absolutament a la moció, de fet 
tenim en el nostre grup regidors de Lliçà d’Amunt que han estat dia sí dia també al costat del 
Comitè d’empresa treballant, com la resta de grups, perquè en aquest cas no crec que es 
tracti de veure qui ha fet més o menys, qui ha portat més a Europa o menys, perquè al final 
els nostres eurodiputats també ho han fet, aquí del que es tracta és de sumar tots plegats i 
per això crec que és molt bona notícia que el que estem discutint és la moció que ha 
presentat el Comitè d’empresa. Perquè, per no repetir-nos molt, és molt greu que una 
empresa que té beneficis en el seu conjunt, i que té beneficis en aquesta planta decideixi, 
per tenir més beneficis, tancar i deixar a l’atur a aquestes persones de forma directa i 
indirecta. Ens sumem completament al que deia el senyor Manils respecte de la necessitat 
de defensar la indústria i el teixit productiu a la comarca, i encoratgem a tots els grups a 
seguir treballant cadascú des de l’àmbit d’influència que té, nosaltres des del govern del 
Consell Comarcal, però també influint en els àmbits de govern on es poden fer coses, i per 
això serà bo que des de la Generalitat i des del govern d’Espanya es faci tot el possible per 
aconseguir, primer, que no es tanqui de cap de les maneres, i segon, que hi hagi un pla 
d’ajut a tot el teixit productiu i industrial que tenim a la comarca, que és imprescindible pel 
bon funcionament de la comarca a nivell productiu i sobretot de les persones, perquè no ens 
podem permetre anar augmentant aturats i menys quan les empreses són viables. 
 
El senyor Manuel Losada Seivane 
 
Sumar-me al que han comentat els portaveus dels diferents grups, i dir que estem a favor i 
votarem a favor, com no, d’aquesta moció del Comitè d’empresa de Bosch, s’ha de treballar 
conjuntament com bé deia el vicepresident Manils i la resta de portaveus per intentar trobar 
la millor solució pels treballadors d’aquesta empresa, gràcies. 
 
La senyora Núria Carné i Navarro 
 
Només volia dir a tots els portaveus que moltíssimes gràcies per donar suport a aquesta 
moció, estem tots a la una en aquest tema i això és el més important, gràcies. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
En la línia del que deia ara la consellera, l’agraïment a la unanimitat que es preveu en 
aquesta moció, i sobretot l’agraïment al Comitè d’empresa i a la plantilla de Bosch, per no 
rendir-se, per lluitar, perquè no només lluiten pels seus llocs de treball sinó que lluiten per un 
futur al Vallès Oriental i lluiten per defensar el teixit industrial de la nostra comarca. La 
posada a total disposició del Consell Comarcal per tot allò que puguem ser útils, insistir en 
això de que la resta de governs també facin la seva feina, no cal que ens expliquem el que 
estem fent cada partit perquè no porta enlloc, però des d’Europa, des del govern d’Espanya, 
des del govern de la Generalitat és imprescindible que s’actuï en aquest conflicte i, deixeu-
me dir que a partir del dia 6 comença una vaga indefinida i tindran tot el nostre suport. 
 



 
 
 

 

 

El president 
 
Molt bé, alguna intervenció més? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova la moció per unanimitat dels 32 membres presents, essent 33 de dret i 33 de 
fet. 
 
 
7. Moció per declarar el Vallès Oriental comarca feminista. 
 
Llegida la moció, que és la que segueix: 
 
“La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la Vida Local es defineix 
textualment com “una carta perquè els governs locals i regionals es comprometin a utilitzar 
les seves facultats i les dels seus associats a favor d’una igualtat més gran” (Consell de 
Municipis i Regions d'Europa i el seu Comitè d'Electes Locals i Regionals, 2005). 
 
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, recull en 
la seva exposició de motius que: 
 

 La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos 
textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre 
l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), aprovada 
per l’Assemblea General de les Nacions Unides el desembre de 1979 i ratificada per 
Espanya el 1983. En aquest mateix àmbit és procedent evocar els avenços introduïts 
per conferències mundials monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i Pequín 
(Beijing) de 1995. 

 La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de  

 l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre  

 dones i homes i l’eliminació de les desigualtats entre les unes i els altres són un  

 objectiu que s’ha d’integrar en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus  

 membres. 

 L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la 
nodiscriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació  

 dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i  

 dels grups en què s’integra siguin reals i efectives. 
 
L’Estatut de Catalunya recull al Títol I, article 19.1. que “totes les dones tenen dret al lliure 
desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i 
autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació”. 
 
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, recull en el seu 
preàmbul que “el dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal 
per a la democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que 
vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista”. 
 
L’article 18.1 de la mateixa llei remarca que “les polítiques i les actuacions dels poders 
públics han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels drets de les 
dones, donar-los suport i impulsar-ne la participació en el disseny, l’elaboració, el 
desenvolupament i l’avaluació de les polítiques públiques”.  
 
Els feminismes es conceben com a factor de justícia social i per a l’erradicació de tota mena 
de discriminació, també com a ingredient necessari per a la democratització real de la 
societat i per al benestar de tota la població: homes, dones, infants, jovent i gent gran. 



 
 
 

 

 

 
Quan el feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de l’emancipació i 
les fites aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit, ens trobem amb 
l’auge de l’extrema dreta i les retallades que amenacen els drets de les dones i impedeixen 
plantejar-ne nous escenaris.  
 
Des del món municipal no podem mirar cap a una altra banda, és més important que mai 
que fem palès el nostre compromís amb el feminisme, -com a motor de canvi que ens ha de 
permetre el ple exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de la vida,- i que destinem 
energies i recursos per incorporar la perspectiva feminista en totes les nostres accions per 
tal de derrocar les desigualtats patriarcals en tots els àmbits i des de les seves arrels. 
 
Hi ha molts motius que evidencien la situació de discriminació que pateixen les dones: 
 
- El desequilibri en igualtat d’oportunitats laborals i professionals, entre homes i dones. 
- L’empobriment de gènere i discriminació econòmica que pateixen les dones, i que arriba 
fins a situacions de pobresa extrema en el cas de moltes dones grans amb pensions 
mínimes i insuficients. 
- La bretxa salarial existent i les discriminacions directes o indirectes de gènere a l’accés a la 
feina i/o als processos de selecció i promoció laboral. 
- El desequilibri de gènere en el repartiment de les baixes per maternitat i paternitat i/o la 
cura de persones grans i/o dependents. 
- La manca de reconeixement econòmic i social de la feina de cures. Per l’urgent i 
imprescindible redistribució de tasques amb els homes i l'arranjament de papers de les 
dones, moltes migrants, a les quals s'externalitza aquest treball en moltes ocasions. 
- Els costos i accés a l’escola bressol de 0 a 3 anys. 
- La violència masclista que es manifesta amb diverses formes i amb cada vegada més 
cruesa. 
 
Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una igualtat 
més gran. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes i dones, comencem a 
viure d’una altra forma les nostres ciutats i la convivència que s’hi produeix, i exercim la 
igualtat de manera efectiva en tots els aspectes de la vida. 
 
Essent conscients del deure de les administracions i dels/les representants polítiques, en la 
seva funció d’agent impulsor de la consciència en matèria de drets i contra les 
discriminacions masclistes, el ple acorda, a proposta del grup comarcal d’Esquerra 
Republicana-Acord Municipal: 
 
PRIMER. Declarar el Vallès Oriental, comarca feminista. 
 
SEGON. Sumar-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes elaborat per les 
alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i el Consell de 
les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat, fet públic el 23 de març de 2018 en el 
marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat. I implementar 
progressivament les mesures que s’hi proposen, dedicant-hi els recursos necessaris per fer 
efectives les polítiques feministes i d’equitat. 
 
“Decàleg per a la construcció de ciutats feministes elaborat per les alcaldesses del Baix Llobregat, el 
Centre d’Estudis Comarcals i Consell de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat i fet públic 
el 23 de març de 2018 en el marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat  
 
1. Declarar-se municipi feminista a través d’una moció o declaració institucional aprovada en el ple i 
acompanyar aquesta declaració de polítiques públiques que li donin sentit i contingut i d’un impuls 



 
 
 

 

 

dels valors feministes que impregnin el conjunt del teixit social i econòmic de la ciutat i les actuacions 
ambientals. Crear un registre de bones pràctiques en matèria de polítiques d’igualtat. 
 
2. Prioritzar la transversalitat de les polítiques feministes i avançar en el pressupost municipal, des 
d’una perspectiva de gènere, com un potent instrument per a la realització de polítiques públiques 
d’equitat.  
 
3. Impulsar un Pacte Local Contra les Violències Masclistes que esdevingui un nou marc per superar 
els actuals protocols i convertir-se en una eina eficaç que articuli el treball de tots els agent implicats 
en la lluita contra el masclisme en totes les seves manifestacions (micromasclismes, violència virtual 
o digital, etc).  
 
4. Treballar per una ciutat segura i lliure d’agressions sexuals a través d’una revisió urbanística i de 
l’impuls de mesures a l’espai públic. “Als carrers volem ser lliures, no valentes”. Definir protocols clars 
d’actuació en casos de situacions d’assetjament sexual en tots els àmbits i vetllar pel seu compliment. 
Actuar també a nivell preventiu.  
 
5. Incorporar la variable de gènere en les polítiques dels departaments de Recursos Humans i 
treballar per la total supressió de la bretxa salarial. Incorporar també la visió de gènere en els 
procediments de contractació pública i garantir que aquestes recaiguin en empreses o entitats que 
acreditin unes condicions laborals i salarials dignes. Incorporar la perspectiva de gènere en els 
temaris i plecs i en els plans de formació del personal de l’Ajuntament.  
 
6. La ciutat coeducadora. Promoure polítiques en els àmbits de l’educació formal i no formal, en el 
lleure i en l’esport, a la infància i al llarg de la vida orientades a assolir la igualtat entre homes i dones 
en el marc del respecte vers la diferència.  
 
7. Donar valor des del sector públic als treballs de cura i atenció a les persones com a element central 
de la vida en comunitat. Prestigiar les persones i professionals que s’hi dediquen i promoure un diàleg 
amb els agents socials per difondre conjuntament la necessitat i la rellevància dels treballs de cura.  
 
8. Comprometre’s a generar genealogia femenina recuperant la memòria històrica i les contribucions 
de les dones a l’esdevenir del municipi i de la comarca, i enfortint les dones creadores o dedicades a 
la ciència o la tecnologia. Afavorir l’ús de noms de dones i de noms d’espais de dones al nomenclàtor. 
 
9. Practicar una comunicació periodística amb perspectiva de gènere i no sexista, fer visibles les 
dones als mitjans de comunicació local: butlletí municipal, ràdio i televisió. Elaborar i compartir un 
llibre d’estil propi. Vetllar per assolir una representació equilibrada de dones i homes als mitjans de 
comunicació. Incorporar sancions sobre publicitat sexista a les ordenances. I aprofitar els recursos 
existents, com l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació.  
 
10.Impulsar pactes locals que permetin conciliar el temps de cura, amb el temps del treball assalariat, 
amb la necessitat de temps personal i que afavoreixin la coresponsabilitat. Fomentar la participació i 
representativitat de les dones cercant la paritat a els organismes i entitats de la ciutat.” 

 
TERCER. Adherir-se a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida Local. 
 
QUART. Fer visible el compromís de suport comarcal amb les demandes del moviment 
feminista. 
 
CINQUÈ. Treballar per la universalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la 
sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des d’escoles bressols i 
hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones. 
 
SISÈ. Aprovar un Pla d’Igualtat que inclogui un registre retributiu (prèvia auditoria retributiva) 
per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i licitacions que efectuï el 
Consell Comarcal, evitant la contractació amb aquelles empreses en les quals es detecti 
aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments, posant especial atenció a les 



 
 
 

 

 

diferències salarials intersectorials en sectors especialment feminitzats (neteja d’edificis 
municipals, servei d’atenció domiciliària i ajuda a la llar, entre d’altres). 
 
SETÈ. Establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les persones 
LGTBI i dones migrades i racialitzades i apostar públicament per la seva contractació pública 
i privada, així com per la seva visibilitat. 
 
VUITÈ. Traslladar aquests acords a la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Institut Català de les Dones (ICD), a PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya), a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis 
de Catalunya, als municipis del Vallès Oriental, a UGT (Unió General de Treballadors), a 
CCOO (Comissions Obreres), a la resta de sindicats presents  a la comarca i al conjunt 
d’entitats socials de la comarca amb qui el Consell Comarcal té relació.” 
 
El president 
 
Molt bé, alguna intervenció, senyors i senyores d’Esquerra que l’han presentat? 
 
La senyora Anna Cella i Navarro 
 
Bon vespre a totes i a tots, presentem aquesta moció per a la seva aprovació en data 24 de 
març de 2021, segle XXI, tot i que semblava que a aquestes alçades, la desigualtat de 
gènere no seria un problema a la nostra societat.  
 
Doncs bé, tot i les lleis europees, les diferents lleis de l’estat i el que disposa també l’estatut 
de Catalunya, que està tot transcrit en el text de la moció, ens veiem amb el deure de 
treballar més que mai ja no només per avançar cap a la igualtat sinó per no perdre els 
passos endavant que havíem aconseguit fer. Ens trobem amb l’auge de l’extrema dreta i 
també amb retallades que amenacen els drets de les dones, pel que és impossible plantejar-
nos nous escenaris. A dia d’avui encara hi ha masses motius que evidencien la situació de 
discriminació que patim les dones. 
 
Des del món municipal, i nosaltres com a representants de tota la comarca, és més 
important que mai que fem palés el nostre compromís amb el feminisme, com a motor de 
canvi que ens ha de permetre el ple exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de la 
vida, i que destinen energies i recursos per incorporar perspectiva feminista en totes les 
accions per tal de derrocar les desigualtats patriarcals en tots els àmbits i des de les seves 
arrels. 
 
Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una igualtat 
més gran, i aquí és on el Consell Comarcal pot incidir. El feminisme és una oportunitat per a 
que totes i tots, dones i homes, comencem a viure d’una altra forma les nostres ciutats i la 
convivència que s’hi produeix, i exercim la igualtat de manera efectiva en tots els aspectes 
de la vida. És per això que hem proposat els acords que anteriorment ha llegit el secretari, 
moltes gràcies. 
 
El president 
 
Gràcies Anna, alguna intervenció? 
 
El senyor Joan Ramon i Bernabé 
 
Volia agrair des del nostre grup que hem estat treballant amb les companyes i amb les 
nostres organitzacions feministes, volíem agrair a Esquerra la presentació d’aquesta moció, 



 
 
 

 

 

que està basada com bé diu la mateixa, en la declaració de fa un parell d’anys del Baix 
Llobregat, en la qual també el nostre grup, igual que el seu, va participar. Volíem agrair-li 
també que s’hagin avingut a fer les modificacions que els hem demanat per una qüestió de 
fer-ho coincidir amb la realitat del Consell, i simplement dir-vos que contra la xacra masclista 
hi hem de ser totes i tots, i que per endavant les institucions hem de treballar per fer efectiva 
la igualtat real entre totes les persones, i per tant no podíem fer altra cosa que donar-hi 
suport completament convençuts.  
 
El senyor Joan Daví Mayol 
 
Primer agrair que s’hagi presentat aquesta moció perquè també podríem dir que segur que 
pot haver estat conseqüència aquest decàleg que s’ha fet fa poc per aquest grup 
d’alcaldesses del Baix Llobregat que segur que s’ha fet perquè igual que la pandèmia ens ha 
posat de manifest que hi han hagut grans mancances de recursos tant a nivell sanitari, 
assistencial i organitzatiu, també la pandèmia ha posat de manifest una vegada més la gran 
desigualtat que hi ha entre homes i dones, que especialment ha afectat en temes d’atur, de 
qui cuida la família, qui s’ha carregat de molta feina al damunt, ha posat encara més en 
evidència aquestes desigualtats entre homes i dones, per tant creiem molt encertat que avui 
s’aprovi aquesta moció, que farà que el nostre Consell Comarcal, que representa la 
ciutadania de tota la comarca del Vallès Oriental, que aquesta se sumi a aquest decàleg, 
que sigui un aparador de polítiques d’igualtat i en aquest tema, a l’hora de contractar en 
aquest cas a les dones que els salaris siguin iguals, que els càrrecs de responsabilitat també 
siguin paritaris com a mínim, i ajudar a que d’aquesta manera no hi hagi tant atur en el món 
femení, perquè justament les feines més afectades han estat feines de serveis, que són els 
que han rebut més i per tant, fer que hi hagi més igualtat i sobretot que sigui una societat 
més justa entre homes i dones. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Agrair també la presentació d’aquesta moció, expressar que evidentment hi votarem a favor i 
d’una forma entusiasta, però com deia la consellera, lamentant que l’any 2021 encara 
haguem d’estar reivindicant determinades coses que hauríen d’estar més que assumides i 
superades. Seguim patint, a tot arreu, però a Catalunya, sostres de vidre, seguim patint 
bretxes salarials de fins a un 18%, una precarització superior als llocs de treball ocupats 
majoritàriament per dones que als ocupats per homes, i seguim patint violències contra les 
dones, no només assassinats masclistas que és el que surt a les notícies, sinó que patim 
violències contra les dones cada dia i a tot arreu. I crec que com a societat no som prou 
conscients de com d’endarrerits estem encara, hem de prendre consciència i actuar al 
respecte d’aquesta situació. Per tant evidentment la nostra solidaritat i la nostra estima a les 
companyes feministes que presenten aquesta moció i que lluiten cada dia des de qualsevol 
lloc per la igualtat real. I el nostre compromís de seguir acompanyant aquesta lluita que és 
vostre, però us acompanyarem sempre. 
 
El president 
 
Molt bé, alguna intervenció més? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova la moció per unanimitat dels 32 membres presents, essent 33 de dret i 33 de 
fet. 
 
 
8. Moció de suport a l’amnistia. 
 
Llegida la moció, que és la que segueix: 



 
 
 

 

 

 
“L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la 
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, 
l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per 
part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya. 
 
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la 
societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici ple 
dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu 
futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria i ateses 
les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en 
resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la 
independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot. 
 
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització 
que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i 
inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes encara 
les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 
persones que han estat o segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb 
la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses 
mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la 
repressió del poble català. També s’han obert més de 600 contenciosos administratius 
contra els ajuntaments catalans i electes locals per temes relacionats amb la independència 
de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions 
per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi 
troben vinculades. 
 
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes 
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, 
manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties 
processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc. 
 
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de 
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa 
infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, 
juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de 
Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament 
immediat de les persones empresonades. 
 
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del 
Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment presentades 
davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal 
Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula. 
 
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es 
tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global 
és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat 
política. 
 
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de 
països i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de 
tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com 
a conductes punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet 
vinculat a la preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, 



 
 
 

 

 

execució i celebració tant del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de 
novembre de 2014 com del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com 
els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes 
esmentades o de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, 
haguessin estat perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de 
l'esmentat referèndum. 
 
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret 
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització, en 
tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin 
emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i 
d’associació. 
 
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb 
líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment 
no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això 
l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir la vida democràtica 
que ens permeti avançar. 
 
Per aquests motius, els grups comarcals d’ ERC, XXXXXXX proposen al ple del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via 
de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política 
per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen 
mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica. 
 
SEGON. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, 
sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti 
l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal 
de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb 
intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, 
qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants 
de responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de 
l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a 
la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva 
al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret 
d'autodeterminació de Catalunya. 
 
TERCER. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com 
que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als 
col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els 
responsables de la repressió de drets fonamentals. 
 
QUART. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i 
donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el 
retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots 
els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord 
nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics. 
 
CINQUÈ. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis 
per la Independència.” 
 



 
 
 

 

 

El president 
 
Molt bé, alguna intervenció? Em sembla que l’ha presentat principalment d’inici Esquerra 
Republicana, per tant Marc endavant. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Hola, bon vespre, en primer lloc agrair que se’ns cedeixi la paraula, manifestar també que 
l’hem presentat nosaltres, esperem que sigui de consens, també ens hagués agradat que 
algun grup més s’hi vulgués afegir. Dit això, nosaltres presentem aquesta moció que algú 
podria entendre que és fora de lloc, o fora de termini, perquè ahir mateix la junta de la mesa 
del Congreso de los Diputados va decidir que no tirés endavant el debat en seu 
parlamentària, entenem que torna a ser una altra vulneració de drets d’expressar-se 
ideològicament una part de la ciutadania de Catalunya i d’Espanya, i que com bé diu la 
moció estem parlant d’exercir drets polítics però entenem que és un pas més. No ens 
quedarem aquí, creiem que la solució als problemes polítics són solucions polítiques, els 
nostres companys i companyes que són a la pressó o que estan encausats ho són per 
exercir drets polítics, de manifestació, alguns altres per votació en referèndum, però n’hi ha 
molts que són per manifestació, i entenem que la solució al conflicte passa per una solució 
política. I també creiem que era imporant que aquesta comarca votés aquesta moció, que 
demanés l’absolució i l’amnistia de, no només tots els encausats, sinó d’alguns d’ells que 
son veïns i veïnes d’aquesta comarca, companys i companyes de partits d’alguns membres 
d’aquest plenari, de fet alguns crec que han estat consellers i conselleres d’aquest plenari, i 
per tant, la solidaritat és la tendresa dels pobles i avui més que mai entenem que per 
solidaritat amb els nostres veïns, entre els nostres companys de partit, perquè la solució a la 
problemàtica de l’encaix que hi ha entre Catalunya i Espanya passa per exercir els drets 
polítics i perquè no es reprimeixin aquests drets. Per tant, a problemes polítics, solucions 
polítiques. I per molt que no es vulgui debatre aquesta llei d’amnistia en seu parlamentària, 
anirem on calgui, i si ha de ser una iniciativa legislativa popular, ho serà. I no pararem fins 
aconseguir l’amnistia de persones que són a la presó o són represaliats per exercir drets 
polítics. Moltes gràcies. 
 
El senyor Joan Ramon i Bernabé 
 
Nosaltres entenem que aquest conflicte, a més de ser un conflicte polític i un conflicte social, 
a banda d’això també té un alt cost emocional per diríem que tota la societat catalana i per 
tant, si us plau que ningú entengui cap de les meves paraules com a res més que una 
valoració política, perquè no és una altra cosa que això, però aquesta moció és un 
desproposit de dalt a baix, i ho és d’entrada perquè es presenta, per exemple, en aquesta 
institució i se li demana a aquesta institució que afirmi coses com que als judicis es vulneren 
drets, i la nostra institució no és ningú per afirmar que en el sistema judicial es vulneren els 
drets, això és una opinió subjectiva que en tot cas pot acabar dilucidant algun tribunal, però 
en tot cas de cap de les maneres és aquesta institució la que ha de determinar si s’està 
vulnerant el dret d’algú o no. Només per començar. Segon, una amnistia pressuposa que no 
s’han comés delictes, és cosa diferent d’un indult, i en aquesta moció s’equipara en el 
mateix sac a gent que va fer o que ha estat acusada i condemnada per malversació de 
caudals públics, però també a gent que ha estat encausada per disturbis, per violència al 
carrer. I com podem dir que no hi ha hagut delicte si el delicte de disturbis hi ha estat, altra 
cosa serà si la persona encausada és o no és culpable d’aquest delicte, si és un delicte 
major o menor, el que sigui, però com podem posar dins els mateix sac a totes les persones 
pel simple fet que algú determini que estan defensant la mateixa cosa. O que defensar la 
mateixa cosa dona dret a trencar la llei? De cap de les maneres, una institució com la nostra 
no pot donar suport a una qüestió com aquesta, i això no presuposa que no pugui haver-hi 
tota l’empatia i tota la necessària resolució del conflicte per la via de fer política, per la via 



 
 
 

 

 

del diàleg de la taula de negociació, per descomptat. I nosaltres no volem que hi hagi ningú 
a la presó, per descomptat, ara també volem que la gent cumpleixi les lleis, sobretot els 
representants públics que han promés cumplir i fer cumplir la llei, perquè el sistema 
democràtic és això, és cumplir i fer cumplir la llei, i canviar-les i treballar per canviar-les, per 
construir les majories necessàries per poder canviar les lleis. Per tant, reconeixent la 
necessitat de resoldre el conflicte, no només el conflicte institucional o polític que hi ha, 
també cal resoldre el conflicte social que s’ha produït a Catalunya, a més d’això, nosaltres 
no podem donar suport de cap de les maneres a una moció que a més, com bé recordava el 
portaveu d’Esquerra, ahir mateix va ser tombada per la mesa del Congrès dels Diputats, 
entre d’altres coses perquè es considera que incumpleix la Constitució en el seu article 62 
que estipula que no pot haver-hi un indult generalitzat, que al final és el que vindria a ser 
aquesta proposta que vostès fan, aixì que el nostre grup evidentment votarà en contra. 
 
El senyor Joan Daví Mayol 
 
El nostre grup amb gran part de les paraules que ha dit el ponent de la moció, el senyor 
Marc Candela, hi estem totalment d’acord, nosaltres també considerem que el tema és un 
tema polític i que s’ha de debatre en el camp de futbol dels polítics, passar la pilota a la 
justícia, i a més una justícia que està aplicant lleis del tot anacròniques, i que s’ha reconegut 
també per part del govern i que des de fa uns mesos en les aprovacions de pressupostos de 
l’estat es deia “rectificarem aquestes lleis” perquè precisament són lleis anacròniques i no 
han estat rectificades i encara ho esperem, i per què ho esperem? Perquè com sempre el 
tema de Catalunya porta i treu vots. Ara venen eleccions a Madrid, per tant tot el que fa 
referència a aquesta amnistia, diga-li indult, o diga-li modifiquem lleis, ha tornat a posar-se 
dintre l’armari, per tant un cop més hi ha un incumpliment justament del mateix partit que va 
dir “respectaré l’Estatut que sortiria de Catalunya”, no es va respectar aquell estatut i per 
això estem en aquests moments com estem. I en aquest moment el que no pot ser és que 
un cop més la taula del Congrès dels Diputats digui que no es pot debatre el tema d’una 
amnistia en seu parlamentària perquè un cop més, els polítics estan posant el cap sota l’ala i 
tornen a passar la pilota on no toca que sigui la pilota, i per tant nosaltres com a partit, o com 
a partits en aquest cas, continuarem insistin en que hi ha d’haver una amnistia, que aquesta 
no només ha de ser pels presos i els exiliats, sinò per tota aquesta gent que amb fets 
derivats de l’1 d’octubre i d’altres dates han estat encausats, alguns d’ells no se’ls ha 
inculpat, però hi ha molta gent i son molts més dels que diem. Per tant, una aministia 
generalitzada seria començar a tractar el tema de manera política i poder tirar endavant amb 
el diàleg que es necessita per poder resoldre d’una vegada l’enxaix, si és que hi ha de ser, 
de Catalunya amb l’estat espanyol, i això és posar les urnes una vegada més, però posar-
les com s’ha de fer, que la gent decideixi i que accepti evidentment els resultats d’aquestes 
votacions. Per tant estem d’acord i recolzarem de totes maneres i segur aquesta moció 
presentada. Gràcies. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Nosaltres estem d’acord amb una de les coses que deia el senyor Candela, que deia “a 
problemes polítics, solucions polítiques”, i això ho hem defensat sempre, nosaltres no creiem 
en la judicialització dels debats polítics, en això estem molt d’acord. Nosaltres sempre hem 
defensat la llibertat de les persones preses, sempre hem defensat les solucions de diàleg i 
polítiques en un problema que és eminentment polític, i per això nosaltres no només 
proposem, sinó que liderem i estem portant al govern d’Espanya la reforma del codi penal i 
la reforma dels delictes de sedició i rebel·lió, i estem plantejant la possibilitat de que, a 
través del govern d’Espanya arribin els indults per als presos. No deixa de sobtar-me que en 
el moment en que els indults van començar a estar sobre la taula i que algunes persones del 
govern d’Espanya i del Partit Socialista van començar a dir que potser sí aquests indults 
eren viables, va començar a plantejar-se l’amnistia com a contraproposta per dir que els 



 
 
 

 

 

indults ja no eren vàlids. Per tant no deixa de fer-me sentir una sensació que aquesta 
amnistia es proposa contra els indults. És a dir, quan veiem que hi ha una proposta de 
solució que pot ser dialogada, pot ser útil, se’n proposa una altra perquè no sigui possible la 
solució ni l’acord. S’ha plantejat que els indults son una especie d’humiliació i que s’han de 
penedir del pecat per poder rebre l’indult, això no ho diu la llei enlloc. A la Dolors Bassa se li 
ha sol·licitat un indult en nom seu i ella ha agraït aquesta sol·licitud, s’ha sol·licitat també un 
indult en nom de Carme Forcadell, i ella ha agraït aquesta sol·licitud, per tant demanar un 
indult no és una humiliació, no cal penediment, i sí és una solució útil per desencallar aquest 
conflicte. Nosaltres estem aquí, en les solucions útils, pràctiquesn que ens facin avançar 
com a país, com a societat i que no ens tornin a posar a la roda de hàmster de les 
gesticulacions de veure qui és més independentista o més radical, de veure qui promet més 
coses irrealitzables mentre sotmetem Catalunya a una paràlisi institucional i a un bloqueig 
que aquests dies encara clama més al cel però que ja fa anys que arrossega les nostres 
institucions i la nostra economia. Aquests dies, insisteixo, estem veient aquest espectacle en 
el seu màxim esplendor, i el que els demano és que deixem de presentar mocions 
simplement per veure qui és més o menys independentista, que deixem de presentar 
mocions només per veure com d’enfrontats estem amb mocions que remarquen aquelles 
diferències que tenim, en comptes de presentar mocions que sumin, que aglutinin, que 
busquin recuperar aquell 80% famós de la societat catalana que està d’acord amb avançar i 
en comptes de presentar mocions que ens divideixin, mirin a veure si és possible que 
presentem mocions que sumin, per això avui no donarem suport a aquesta moció. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Breument, hem sembla que el grup que tinc l’honor de representar avui ha donat un exemple 
de presentar mocions que sumen i per això som avui aquí, aquesta moció és per sumar, per 
buscar una solució. Els indults? Nosaltres no els rebutjem, de fet cap dels nostres companys 
els rebutja i vostè ha posat exemples de companyes nostres, però fa massa temps que 
sentim parlar dels indults i no hi ha una solució. Per nosaltres ens és vàlida una solució o 
l’altra, l’únic que els indults és sobre la gent que té una sentència, que més enllà d’això hi ha 
molta més gent repressaliada que els indults no és la solució, i per tantsi realment es creu el 
que està dient, digui al seus companys que estan al govern central que espavilin, perquè 
mentrestant els fills i filles d’aquestes persones no poden estar amb els seus pares. I ho diré 
molt clar, perquè tothom parla dels polítics, però saben què és un despropòsit? És que el 
senyor Jordi Cuixart i el senyor Jordi Sánchez, per manifestar-se estiguin a la presó. Saben 
què és vulnerar drets i que el judici hagi vulnerat drets? Que el hi toqui el tercer grau, que 
puguin estar fent sortides i que se’ls estiguin vulnerant els drets perquè són presos polítics, 
agradi o no agradi, són presos polítics, no ho diem nosaltres, ho diuen els jutges quan se’ls 
hi vulnera els drets una i una altra vegada, moltes gràcies. 
 
El president 
 
Gràcies Marc, alguna intervenció més? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova la moció amb els 17 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 Junts per 
Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Francesc Colomé 
Tenas, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas i per part del Grup 
Comarcal CUP Vallès Oriental – AM, el senyor Luís Toral Ortega. I els 15 vots en contra de, 
per part del Grup Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya - CP, 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 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. 
 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000069, de 22 de gener de 
2021, al 2021PRES000210, de 18 de març de 2021. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Presidència del 
2021PRES000069, de 22 de gener de 2021, al 2021PRES000210, de 18 de març de 2021. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER000001, de 29 de gener de 
2021, al 2021GER000245, de 17 de març de 2021. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència del 
2021GER000001, de 29 de gener de 2021, al 2021GER000245, de 17 de març de 2021. 
 
 
INTERVENCIÓ 
 
3. Donar compte del Pla anual de control financer. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del Pla anual de control financer 
següent: 
 
“CONSIDERACIONS PRÈVIES  
  
Mitjançant el present Pla Anual de Control Financer 2021 s'estableix el marc per a les 
actuacions de control intern sobre la gestió economicofinancera i pressupostària del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i ens dependents, Consorci per a la gestió de residus del Vallès 
Oriental i Serveis ambientals del Vallès S.A  corresponent a l'activitat realitzada durant 
l'exercici 2020. 
 
Segons l'article 31 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic 
del control intern en les entitats del Sector Públic Local, l'òrgan interventor serà l'encarregat 
d'elaborar aquest Pla Anual de Control Financer capaç de recollir les actuacions de control 
permanent i auditoria pública a realitzar durant l'exercici en vigor. 
 
El Pla Anual de Control Financer inclou totes aquelles actuacions la realització de les quals 
per l'òrgan interventor deriven d'una obligació legal i les que han estat seleccionades sobre 
la base d'una anàlisi de riscos. 
 
El present Pla, s'ha realitzat sobre la base dels objectius i prioritats establerts, l'anàlisi prèvia 
de riscos, entenent-se aquesta com la possibilitat de què es produeixin en l'Entitat fets o 
circumstàncies en la gestió sotmesa a control susceptibles de generar incompliments de la 
normativa aplicable, falta de fiabilitat de la informació financera, inadequada protecció dels 
actius o falta d'eficàcia i eficiència en la gestió. 
 



 
 
 

 

 

Pel que, identificats i avaluats aquests riscos, l'òrgan interventor procedeix a elaborar el 
present Pla concretant en ell les actuacions a realitzar i identificant l'abast objectiu, subjectiu 
i temporal de cadascuna d'aquestes mesures.  
 
El present Pla Anual de Control Financer així elaborat es remetrà a efectes informatius al 
Ple. 
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I. INTRODUCCIÓ  
 
Aquesta Intervenció a l'empara del que es disposa en l'article 31.1 del Reial decret 
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del 
Sector Públic Local, (en endavant RCI), exerceix el control intern de la gestió econòmic 
financera de l'Entitat amb plena autonomia respecte de les entitats, la gestió de les quals 
controla i realitza. 
Respecte al marc normatiu en el qual s'emmarca el present Pla, cal esmentar en primer lloc 
el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en 
les entitats del Sector Públic Local, l'aprovació del qual va venir a complir amb el mandat 
legal imposat per Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local de desenvolupament reglamentari dels articles 213 i 218 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març. 



 
 
 

 

 

L'article 29.4 del RD 424/2017, estableix a més que en l'exercici del control financer seran 
d'aplicació les normes de control financer i auditoria pública vigents a cada moment per al 
sector públic estatal, com: 
 
• La Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de 
l'Estat, per la qual es dicten instruccions per a l'exercici del control financer permanent. 
• La Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de 
l'Estat, per la qual es dicten instruccions per a l'exercici de l'auditoria pública. 
• La Resolució d'1 de setembre de 1998, de la Intervenció General de l'Administració 
de l'Estat, per la qual s'ordena la publicació de la Resolució que aprova les Normes 
d'Auditoria del Sector Públic. 
• La Resolució de 15 d'octubre de 2013, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes, per la qual es publiquen les noves Normes Tècniques d'Auditoria, resultat de 
l'adaptació de les Normes Internacionals d'Auditoria per a la seva aplicació a Espanya (NIA-
ÉS). 
• La Resolució de 18 de febrer de 2014, de la Intervenció General de l'Administració de 
l'Estat, sobre el procés d'adaptació de les Normes d'Auditoria del Sector Públic a les Normes 
Internacionals d'Auditoria. 
• La Instrucció 1/2015 de l'Oficina Nacional d'Auditoria per a la proposta i seguiment de 
mesures correctores i la valoració dels plans d'acció. 
• Altres Circulars, Resolucions, Instruccions o Notes Tècniques aprovades per la 
Intervenció General de l'Administració de l'Estat, en desenvolupament del control financer i 
l'auditoria pública. 
 
Per poder relacionar els objectius i identificar els esdeveniments de fonts internes 
(infraestructures, personal, tecnologia) o externes (econòmics, socials, polítics) que afecten 
la implantació de sistemes de control en aquest ens, s'ha procedit a realitzar una anàlisi 
prèvia dels riscos i àrees més vulnerables on es fa necessari instaurar sistemes de control.  
El present Pla s'elabora per tant sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els 
objectius que es pretenen aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els 
mitjans disponibles. 
Per dur a terme l'avaluació preliminar d'aquests riscos s'ha tingut en compte el nivell 
d'exposició al mateix; la probabilitat d'ocurrència i la magnitud del seu impacte. Per a això, 
l'entitat compta amb un mapa de riscos capaç d'identificar aquests segons els nivells de risc 
que han servit com a carta de navegació per conèixer i definir possibles estratègies i 
prioritats en la gestió d'aquests de forma més eficient amb els mitjans disponibles. 
Pel que les accions de control d'aquest ens, contingudes en el present document, 
s'estableixen a través de polítiques i procediments que contribueixen a garantir que es 
mitiguin aquests riscos. En aquest procés de planificació es relacionen tant els objectius que 
es persegueixen per la corporació i els derivats d'obligacions legals, com els mitjans amb els 
quals compta aquesta. 
  
II. OBJECTIUS  
 
A. Marc general  
 
El control financer a que es refereix el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es 
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local té per objecte 
verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer 
per comprovar el compliment de la normativa i directrius que els regeixen i, en general, que 
la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels 
recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la 
transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l'ús dels 
recursos públics locals. 



 
 
 

 

 

El control financer es durà a terme a través de les modalitats de control permanent i 
l'auditoria pública, incloent-se en ambdues el control d'eficàcia referit a l'article 213 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
El control permanent té per objecte: 
 
1. La Comprovació de forma contínua que el funcionament de l'activitat 
economicofinancera del sector públic local s'ajusta a l'ordenament jurídic i als principis 
generals de bona gestió financera.  
2. Millora de la gestió en el seu aspecte 
• econòmic 
• financer 
• patrimonial 
• pressupostari 
• comptable 
• organitzatiu  
• procedimental 
 
Segons l’art. 29.2 del RD 424/2017, el control permanent s’ha d’exercir sobre l’entitat local i 
els organismes públics en què es porti a terme la funció interventora, per tal de comprovar, 
de manera contínua, que el funcionament de l’activitat econòmica-financera del sector públic 
local s’ajusta a  
 
l’ordenament jurídic i als principis generals de bona gestió financera, amb la finalitat última 
de millorar la gestió en el seu aspecte econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, 
comptable, organitzatiu i procedimental. A aquests efectes, l’òrgan de control pot aplicar 
tècniques d’auditoria. L’exercici del control permanent comprèn tant les actuacions de 
control que anualment s’incloguin en el Pla anual de control financer corresponent, com les 
actuacions que l’ordenament jurídic atribueixi a l’òrgan interventor.(Cal tenir en compte 
també l’art 4.1.b) Reial Decret 128/2018 que més endavant transcriurem) 
Mitjançant l'Auditoria Pública es persegueix la verificació, realitzada amb posterioritat i 
efectuada de forma sistemàtica, de l'activitat economicofinancera de les entitats auditades, 
mitjançant l'aplicació dels procediments de revisió selectius continguts en les normes 
d'auditoria i instruccions que dicti la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.  
D’acord amb l’art. 29.3 del RCI ,l’auditoria pública té per objecte la verificació, realitzada amb 
posterioritat i efectuada de forma sistemàtica, de l'activitat econòmica-financera del sector 
públic estatal, mitjançant l'aplicació dels procediments de revisió selectius que estableixi la 
Intervenció General de l'Administració de l'Estat. L’auditoria pública abasta, en particular, les 
següents modalitats: auditoria de comptes i auditoria de compliment i operativa. 
 
B. Objectius específics  
 
És responsabilitat de l'òrgan interventor el disseny d'un model de control intern eficaç que, 
en el transcurs de tres exercicis des l'1 de gener de 2019, cobreixi el cent per cent dels ens 
inclosos dins el perímetre de consolidació del pressupost general de l'entitat. A aquest 
efecte, els òrgans de govern de la entitat hauran d’habilitar els mitjans necessaris i 
suficients.  
 
Serà la concreció de l’àmbit subjectiu i de l’àmbit objectiu, la realització d’actuacions 
obligatòries, l’anàlisi de riscos i els recursos disponibles, els que permetran determinar les 
actuacions a realitzar i, per tant, els que determinaran l’abast de la planificació d’aquest 
control financer durant el present exercici 2021.  
 



 
 
 

 

 

La gestió de riscos, ja sigui operacionals o de compliment es fonamental per poder analitzar 
la fiabilitat del processos i complir amb els objectius organitzacionals.  
Aquesta avaluació de riscos (amb les seves diferents tipologies) es l’única forma de 
configurar el model de control efectiu que ens exigeix el RD 424/2017 (RCI) 
 
III. ABAST 
 
L'abast del Control Financer l'estableix l'Interventor/a al moment de planificar els treballs de 
control i es refereix a les àrees i procediments subjectes a revisió, amb subjecció a les 
Normes d'Auditoria del Sector Públic. 
 
A. Respecte al control permanent 
 
D'acord amb l'article 29.2 del RD424/2017 el control permanent s'exercirà sobre l'Entitat 
Local i els organismes públics en els quals es realitzi la funció interventora, ens amb 
pressupost limitatiu  per la qual cosa pel que fa al present Pla s'estableix que l'abast del 
Control permanent t'estendrà a:  
- Consell Comarcal del Vallés Oriental  
- Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental.  
  
B. Respecte a l'auditoria publica  
 
L'Auditoria Pública engloba les modalitats següents: 
1. L'auditoria de comptes  
2. L'auditoria de compliment   
3. L'auditoria operativa  
 
Aquestes tres modalitats d'auditoria s'aplicaran al Consorci per a la Gestió de Residus del 
Vallés Oriental i la seva societat participada Serveis Ambientals del Vallès Oriental 
(SAVOSA ) 
El present model assegurarà, amb mitjans propis o externs, el control efectiu de com a 
mínim, el noranta per cent mitjançant l'aplicació de la modalitat de control financer.  
 
IV. ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER PERMANENT 
 
A. Contingut del control financer 
 
Els objectius i finalitats del pla  són: 
Exercir un control planificat a curt i mitjà termini sobre la gestió del grup amb les eines i 
procediment assenyalats en la normativa de control intern en les Entitats Locals (de vegades 
de forma prèvia i unes altres mitjançant el control financer o auditoria púbica), que serveixin 
al gestor per a millorar d’una forma més eficient l’ús dels recursos públics.  
 
Realitzar una diagnosi de la gestió econòmic-financera, assenyalant, debilitats, desviacions i 
deficiències. A aquests efectes es verificarà el funcionament en l’aspecte econòmic-financer, 
amb l'objectiu de : 
 
• Comprovar el compliment de les normes i directrius que són d’aplicació, així com del 
grau d’eficàcia en l’abast que es determini en la consecució dels objectius previstos (art. 
220.2 TRLRHL). Aquesta comprovació es centrarà en aquelles actuacions que verifiquin el 
funcionament de determinats processos de gestió i aquelles altres que s’encarreguen 
d’analitzar actuacions no sotmeses a fiscalització prèvia, com poden ser contractes menors, 
ingressos, etc.  
 



 
 
 

 

 

• Comprovar que la seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, 
comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, 
l'economia, la qualitat i la transparència. A aquests efectes, es pretén proposar accions de 
millora per tal de corregir debilitats, desviacions i deficiències o, en cas de no donar-se cap, 
que permetin optimitzar la gestió econòmica-financera.  
 
• Comprovar que la seva gestió s'ajusta als principis d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera en l'ús dels recursos públics locals.  
 
Els treballs de control permanent es realitzaran de forma continuada i inclouran les 
actuacions següents: 
 
a) Verificació del compliment de la normativa i procediments aplicables als aspectes de 
la gestió econòmica als quals no s'estén la funció interventora. 
b) Seguiment de l'execució pressupostària i verificació del compliment dels objectius 
assignats. 
c) Comprovació de la planificació, gestió i situació de la tresoreria. 
d) Altres actuacions previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió 
econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor. 
e) Anàlisi de les operacions i procediments, a fi de proporcionar una valoració de la 
seva racionalitat economicofinancera i la seva adequació als principis de bona gestió, a fi de 
detectar les seves possibles deficiències i proposar les recomanacions amb vista a la 
correcció d'aquelles. 
f) Verificar, mitjançant tècniques d'auditoria, que les dades i la informació amb 
transcendència econòmica proporcionats pels òrgans gestors com a suport de la informació 
comptable, reflecteixen raonablement el resultat de les operacions derivades de la seva 
activitat econòmica financera. 
 
Les actuacions a realitzar consistiran, entre d’altres, en: 
 
a) L'examen de registres comptables, comptes, estats financers o estats de seguiment 
elaborats per l'òrgan gestor. 
b) L'examen d'operacions individualitzades i concretes. 
c) La comprovació d'aspectes parcials i concrets d'un conjunt d'actes. 
d) La verificació material de l'efectiva i conforme realització d'obres, serveis, 
subministraments i despeses. 
e) L'anàlisi dels sistemes i procediments de gestió. 
f) La revisió dels sistemes informàtics de gestió que siguin precisos. 
 
Per la seva obligatorietat, en base a les determinacions reglamentaries a que s' ha fet  
esment i també en aquells assumptes que es consideren  per la seva especial 
transcendència  el contingut de l'informe de control financer corresponent a l'entitat pren com 
a referencia  l'anàlisi de les qüestions següents: 
 
Control sobre aspectes generals de depesa de personal   
 
A partir d' una mostra representativa d'expedients tramitats i de  nòmines amb l'objectiu de 
verificar que els actes i procediments aplicats en la gestió del personal s’ajusten a les 
disposicions legalment aplicables. 
 
Els treballs a realitzar es detallen  a continuació :  
- Revisar les consignacions de la despesa de personal, on es verifica l'increment de 
massa salarial  en comparativa entre els exercicis 2018, 2019 i 2020. En segon terme 
s’analitzen els instruments d’organització bàsics dels recursos humans a nivell de gestió, 



 
 
 

 

 

processos de selecció i variació de plantilles de personal. També s' efectua una anàlisis de 
les retribucions variables  en les nòmines mensuals de personal, valorant la seva adequació. 
Per últim s' efectua una anàlisis  dels expedients de contractació de personal laboral 
temporal, funcionaris interins, antiguitat i processos selectius en general. 
 
- Analitzar el compliment de les limitacions pressupostàries bàsiques aplicades al 
Pressupost com a resultat de l’ aprovació de la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de 
l’Estat  prorrogats per a 2020 en allò que es refereix a la despesa de personal al servei de 
les administracions públiques. 
 
- Comprovar la composició dels instruments de la Plantilla i de la Relació de llocs de 
treball en relació amb el compliment formal dels requisits establerts per la normativa local 
d’aplicació.  
 
- Efectuar un treball  de control de legalitat  respecte de  la contractació de personal  
laboral temporal i funcionari interí respecte a la provisió dels llocs de treball. L’objectiu 
d’aquest control és reforçar l’actuació de control previ aplicada en el moment d’aprovació de 
la nòmina, i es focalitza en l’anàlisi del document de l’informe de variacions. 
 
- L’informe de variacions és el document on s’informa de la relació de canvis que 
presenta la nòmina en una mensualitat respecte l’anterior, reporta les diferències pel que fa 
a les quanties, conceptes retributius i empleats, que, a més, sustenta la proposta de 
pagament que emet l’Àrea de Persones i Valors (Recursos humans) mensualment. 
 
- Les verificacions que s’apliquen estan centrades en determinar que tot concepte 
retributiu hagi estat autoritzat mitjançant la corresponent resolució administrativa i que figuri 
correctament traslladat al rebuts de l’empleat 
 
- En els assumptes de gestió  i processos de selecció,  el control de legalitat dels 
actes.  
 
- Respecte a les variacions en nòmines  mensuals: 
 
o Els treballs de fiscalització han de consistir en la validació de la informació 
continguda en cadascun dels rebuts que composen la mostra, amb l’abast que s’especifica 
als dos respectius informes.  
 
o Determinar que en tots els casos, i per a tots els imports, existeix una resolució 
administrativa que dona suport i justifica la despesa, o en els  casos que no es requereix 
resolució queden suficientment acreditats amb la documentació justificativa corresponent. 
  
o Determinar que els efectes econòmics de la resolució administrativa s’han traslladat 
correctament al rebut, i que s’han dictat en els termes que determinen les normes legals i 
reglamentàries,   
  
o Comprovar que l’import del rebut es correspon amb el que figura a la resolució 
administrativa, quan pel tipus de concepte retributiu aquest apareix quantificat , i la seva 
coincidència amb els mòduls que determinen les lleis i la normativa interna. 
 
En definitiva, les comprovacions que calen fer han d'estar dirigides a determinar els imports, 
la correlació del nivell i el codi retributiu amb el lloc de treball i l’existència de resolució 
administrativa en cada cas, així com també del compliment dels requisits necessaris 
establerts pels acords interns per a ser beneficiari del ajuts o drets que impliquin una 
percepció econòmica. 



 
 
 

 

 

 
 Respecte a la selecció de la mostra: 
 
 
- Respecte al control  pressupostari de massa salarial assignada en prendrà en 
consideració els pressupostos dels tres períodes objecte de revisió (2018- 2019-2020). 
- Respecte a la gestió de recursos humans, i processos de selecció de personal  la 
mostra  es composa de la revisió de quinze expedients escollits a l' atzar entre els de la seva 
categoria, un de cada mensualitat.  
- Respecte a les variacions de nòmina, els treballs de control es realitzaran  sobre la 
base d’una mostra representativa a partir de les nòmines corresponents als mesos març, 
juny, setembre i desembre. 
 
 
Control Posterior dels contractes administratius  
 
El control fa referència  tant a la contractació menor com a  la major corresponents a 
l’exercici 2020, a partir d’una mostra d’aquest tipus de contracte realitzats amb l'objectiu de 
realitzar un control de legalitat en matèria de contractació per tal de verificar el grau de 
compliment durant l’exercici 2020 dels requisits exigits en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, a efectes d’avaluar l’adaptació i adequació de la 
documentació administrativa que conforma els expedients de contractació a la nova llei i 
reforçar el control dels procediments de contractació.  
- Respecte als contractes menors:  
 
Anàlisi dels expedients iniciats i adjudicats durant l'exercici 2020 que posi de manifest els 
contractes menors formalitzats amb proveïdors que han superat els límits de contractació 
permesos en normativa de la LCSP i també comprovació horitzontal respecte a la reiteració 
de contractes menors amb els mateixos contractistes de serveis i subministres  durant tres 
exercicis consecutius. 
 
- Respecte a la resta de contractes 
 
L’objectiu és fer una revisió a partir d'una mostra integrada per una selecció d’expedients de 
contractació de més de 100.000 euros, amb un màxim de 15.  
 
L’objecte principal serà comprovar la correcta tramitació d'aquests expedients amb l'anàlisi 
d'aspectes formals en la fase d'adjudicació: 
 
a) Adjudicació realitzada per òrgan competent 
b) Existència de contracte formalitzat  
c) Existència de compliment  en l' expedient dels requisits de garantia segons plec  
d) Correcta liquidació del contracte  
e) Seguiment de les millores  
f) Incidències en modificacions  i pròrrogues  contractuals  
g) Les que puguin esdevenir necessàries a partir de  les evidencies que es determini en 
el moment de l' execució dels treballs.  
 
  
Control  intern d’ingressos  
 
Els ingressos es  validen per la intervenció  en règim de presa de raó en comptabilitat, 
d’acord amb el que preveu l’article 219.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la instrucció 



 
 
 

 

 

1/2018, de 8 de gener, de la Intervenció general, pels quals es regula la substitució de la 
fiscalització prèvia dels acords relatius a la gestió de drets i ingressos per la inherent presa 
de raó en comptabilitat i la posterior actuació comprovadora mitjançant la utilització de 
tècniques de mostreig o auditoria de compliment en el marc del control financer per tal de 
verificar que els procediments aplicats s’han desenvolupat de conformitat amb la normativa 
aplicable.  
El control en aquest àmbit consistirà en comprovar la correcta tramitació dels procediments 
que estableixen ingressos en aquells aspectes no sotmesos a control previ, així com l’efectiu 
cobrament per l’import i el compliment del termini establert per fer-ho. 
 
La població objecte de control  estarà constituïda pels convenis per prestació dels serveis 
següents: 
 
- Serveis jurídics 
- Serveis  habitatge 
- Serveis PSI (Convenis de col•laboració en la gestió i prestació dels serveis bàsics 
d’atenció social) 
- Joventut  
- Medi ambient i territori (SCAT)  
 
L'objectiu del control és: 
  
- De compliment de la legalitat (aprovació per òrgan competent, notificació i signatura 
), tant en els procediments de gestió que hagin donat lloc al reconeixement, liquidació, 
modificació o extinció de drets, com  en la realització de qualsevol ingrés de dret públic o 
privat. 
- Que l’import de les liquidacions practicades durant l'exercici s'adeqüen a l'import del 
conveni formalitzat o llurs modificacions. 
  
La mostra coincidirà amb la població objecte de control de la totalitat de convenis 
formalitzats per cadascuna de les àrees assenyalades.  
 
Control financer de les bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar  
 
L´objectiu és verificar que la informació amb transcendència econòmica que proporcionen 
els titulars d’aquests instruments mitjançant aquest sistema d’informació comptable reflecteix 
de manera raonable les operacions derivades de la seva activitat, fent una anàlisi dels 
comptes justificatius i un control dels comptes.  
En relació a les despeses abonades mitjançant el sistema de Bestreta de caixa fixa, s’han d' 
analitzar totes les tramitades pels habilitats tenedors objecte de control i caldrà  efectuar 
comprovació dels extrems següents:   
 
a) Que la naturalesa de les despeses revisades tenen la naturalesa prevista a l’article 
73.1 TRLRHL i són susceptibles de ser abonades mitjançant la bestreta de caixa fixa d’acord 
amb la Circular núm. 41/2013, sobre bestretes de caixa fixa. 
 
b) Que la imputació pressupostària és adequada a la naturalesa de la despesa. 
 
c) Que consta annexa la documentació requerida per a la seva justificació en atenció a 
la tipologia de despesa tramitada, en concret: 
 
- En dietes o desplaçaments amb vehicle propi: que consta autorització -o resolució en 
els casos que sigui preceptiva- de l’ordre de comissió de serveis o altres supòsits que 
habiliten el seu pagament, que els imports abonats són els previstos a la Circular 41/2013 i 



 
 
 

 

 

que consten les dades necessàries per a la seva comprovació i els documents que 
requereixen la justificació del seu abonament, entre les principals comprovacions. 
 
- En altres despeses diverses, com peatges, aparcament, transport públic, i altres, que 
consta justificant del seu pagament i l’autorització prèvia, quan procedeixi. 
 
Respecte a la mostres de  treballs de fiscalització de la despesa abonada mitjançant el 
sistema de Bestreta de caixa fixa s'ha de desenvolupar sobre el total de les operacions 
d’aquesta tipologia tramitades durant el segon trimestre de l’exercici 2019  pels diferents 
centres gestors fiscalitzats . 
 
V. ACTUACIONS D' AUDITORIA  
 
Les actuacions d'auditoria pública estaran sotmeses a les Normes d'Auditoria del Sector 
Públic i a les normes tècniques que les desenvolupin.  
A l'efecte del present Pla i mancant adaptació específica a les Entitats Locals, s'ha tingut en 
compte la normativa bàsica desenvolupada pel sector públic estatal, sent aquestes: 
• La Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de 
l'Estat, per la qual es dicten instruccions per a l'exercici de l'auditoria pública. 
• La Resolució d'1 de setembre de 1998, de la Intervenció General de l'Administració 
de l'Estat, per la qual s'ordena la publicació de la Resolució que aprova les Normes 
d'Auditoria del Sector Públic. 
• La Circular 2/2009, de 16 de setembre, de la Intervenció General de l'Administració 
de l'Estat, sobre auditoria pública. 
• La Instrucció 1/2015 de l'Oficina Nacional d'Auditoria per a la proposta i seguiment de 
mesures correctores i la valoració dels plans d'acció. 
 
- L'interventor/a ordenarà l'aplicació d'aquelles normes que hagin de ser d'obligat 
compliment en les auditories públiques realitzades per la Intervenció de l'Entitat i adoptarà 
les mesures necessàries per garantir la seva adequada difusió. 
 
- En allò que no contradigui a les citades normes, podrà utilitzar-se com a instrument 
de referència les normes d'auditoria publicades per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes i les normes internacionals d'auditoria. 
 
- A més, la intervenció podrà desenvolupar instruccions de coordinació, guies i 
manuals que seran d'aplicació obligatòria en els àmbits d'actuació pels quals hagin estat 
desenvolupats. 
 
A. Auditoria de comptes 
 
L'auditoria de comptes consistirà en la verificació de si els comptes anuals representen en 
tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels 
resultats de l'entitat i, si escau, l'execució del pressupost. Igualment es comprovarà que 
aquests comptes es troben d'acord amb les normes i principis comptables i pressupostaris 
que li són d'aplicació i contenen la informació necessària per a la seva interpretació i 
comprensió adequada.  
D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 29.3 a) del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, i 
amb els objectius en aquesta norma, respecte dels comptes anuals de l'exercici 2020, es 
realitzarà auditoria de les entitats següents: 
 
1. Sota la modalitat d'auditoria de comptes, d'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 
168 de la llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i amb els objectius 



 
 
 

 

 

establerts en la norma, se sotmetrà a la modalitat d'auditoria de comptes a les entitats 
següents: 
 
ENTITAT ADSCRIPCIÓ/SERVEI OBJECTE PERÍODE METODOLOGIA
 PLANIFICACIÓ 
- Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental 
-  Serveis ambientals del Vallès SA - SAVOSA Servei de  recollida i tractament de 
residus Comptes Anuals  Exercici 2020 -Control permanent i financer intern de 
l'òrgan interventor 
- Auditoria externa De Maig a juliol de  2021 
 
2. Sota la modalitat d'Auditoria de de compliment i operativa : 
 
ENTITAT ADSCRIPCIÓ/SERVEI PERÍODE METODOLOGIA
 PLANIFICACIÓ 
Serveis Ambientals del Vallès S.A-SAVOSA  Servei de recollida de residus i altres 
serveis  complementaris  Exercici 2019 Auditoria externa coadjuvant a la intervenció 
 Maig a juliol de 2021 
Auditoria de comptes del CGRVO i de SAVOSA 
 
El control comptable en el Consorci per a la gestió de residus del Vallès Orienta, es realitza 
per la  per la pròpia intervenció general i s'emmarca en el treball de validació del procés 
comptable i de la presentació de llurs resultats  i posant-se de manifest en els informes 
pertinents.  
El treball  de la intervenció pot ser objecte  d' anàlisis i observacions complementaries a les 
estrictament fixades amb caràcter general per la normativa, que posin de manifest les 
deficiències d' aplicació dels principis previstos en  la normativa que resulta d' aplicació 
prevista en la Instrucció del model normal de comptabilitat local ( Ordre HAP/781/2013 de 20  
de setembre). 
Respecte a l'auditoria de comptes de la societat SAVOSA, a priori es prendran com a vàlides 
les conclusions  que es posin de manifest en l'auditoria que la pròpia societat realitza en 
termes de normativa mercantil. Només pel cas que  la informació que s' hi detalli  pugui 
esdevenir consideracions o valoracions tècniques que obliguin a una revisió del contingut 
per la seva especial transcendència, haurà de ser objecte de valoració la necessitat de 
desenvolupar parcialment alguna part de l´informe. En aquest cas es precisarà d' ajuda 
coadjuvant a la intervenció en els termes previstos en la normativa. 
 
  B. Auditoria de compliment 
 
L'auditoria de compliment tracta de verificar que els actes, operacions i procediments de 
gestió s'han desenvolupat de conformitat amb les normes, disposicions i directrius que siguin 
d'aplicació. 
Respecte de les entitats que es relacionen a continuació i de les àrees que en aquest 
s'estableixen, es realitzaran auditories de compliment (legalitat), determinant-se l'inici del 
treball de control i els objectius previstos per a cada entitat. L’objecte és la verificació de la 
legalitat que els actes, operacions i procediments de gestió s'han desenvolupat de 
conformitat amb les normes, disposicions i directrius i en concret a la normativa Urbanística 
la CCAA. 
L’àmbit objectiu de les auditories de compliment no es fixa de manera precisa en cap 
disposició normativa, no obstant, els resultats de les auditories realitzades d’acord amb el 
Pla anteriorment vigent i els resultats dels informes de la UCE ens permetran concretar 
quines són les àrees de major risc en el sector institucional de l' entitat  
 
Aquesta auditoria comprendrà com les tasques següents: 



 
 
 

 

 

  
C. Auditoria operativa 
 
L'auditoria operativa que té com a objecte proporcionar una valoració independent de la 
seva racionalitat economicofinancera i la seva adequació als principis de la bona gestió, a fi 
de detectar les seves possibles deficiències i proposar les recomanacions oportunes amb 
vista a la correcció d'aquelles, inclou auditories d'economia i eficiència, auditories de 
programes i auditories de sistemes i procediments. 
 
 
Aquesta auditoria compondrà: 
 
1. PRESSUPOST: Anàlisi del pressupost d' ingrés i despesa i desviacions 
 
2. CONTRACTACIÓ: 
 
2.1.Revisió de procediments de contractació 
2.2.Estudis de contractes per operacions i per proveïdors 
 
3. REVISIÓ DEL CONTROL INTERN 
 
3.1.Revisió del circuit de compres i dels seus controls 
3.2.Contabilitat d' ingrés i despesa 
 
4. ASPECTES EN MATERIA LABORAL  
 
4.1.Processos de contractació de personal 
4.2.Control d' hores extraordinàries 
4.3.Increment de massa salarial 
 
5. IMPUTACIÓ DE COSTOS DE SERVEIS 
 
6. ANÀLISI DE  FINANÇAMENT DELS SERVEIS 
 
7. ANÀLISI D' INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS  
 
A banda d' aquestes qüestions a les que s' ha fet esment, l'informe  en l'anàlisi de cadascun 
d'aquests apartats haurà de manifestar-se sobre els extrems següents: 
 
• L'auditoria d'economia i eficiència tracta de determinar: 

 Si l'entitat està adquirint, mantenint i emprant recursos tals com a persones, 
propietats, instal•lacions, etc., de forma econòmica i eficient. 

 Les causes d'ineficiència, si les hi hagués, i de les practiques antieconòmiques. 
 Si l'entitat està complint amb les lleis i altres normes sobre economia i eficiència. 

 
• L' auditoria  de programes amb objectiu de determinar : 

 En quina mesura s'aconsegueixen els resultats o els objectius establerts pels 
legisladors o pels òrgans que autoritzen els programes. 

 L'eficàcia d'organitzacions, programes, activitats o funcions. 
 Si l'entitat ha complert les lleis i altres normes en aquells aspectes rellevants per al 

programa. 
 
Valoració dels sistemes i procediments utilitzats per tal de  determinar: 
 



 
 
 

 

 

 El procediment administratiu utilitzat en la realitat per l'òrgan gestor en el 
desenvolupament de les seves competències per aconseguir la finalitat perseguida. 

 Les causes de la ineficiència, si les hi hagués, i si aquestes són degudes als 
procediments utilitzats o a una deficient organització dels recursos disponibles. 

 Si l'òrgan gestor està actuant d'acord amb les normes, principis i directrius vigents i 
en particular amb els principis generals de la bona gestió financera. 
 
VI. ALTRES ACTUACIONS DE CONTROL  
 
A. Auditoria de sistemes anual dels registres comptables de factures 
 
Als treballs de control per, mitjançant Auditoria de sistemes anual dels registres comptables 
de factures, verificar que es compleix amb les condicions previstes en la Llei 25/2013, de 27 
de desembre, d'impuls de la factura electrònica i la seva normativa de desenvolupament, 
seran els següents: 
Proves d'auditoria. 
 
1. Proves relacionades amb les factures en paper 
2. Proves sobre l'anotació de les factures en el RCF 
3. Proves sobre validacions del contingut de les factures 
4. Proves relacionades amb la tramitació de les factures 
5. Proves relacionades amb les obligacions dels òrgans competents en matèries de 
comptabilitat i control 
6. Proves de revisió de la seguretat 
 
 
B. Control de subvencions i ajudes públiques 
 
Els treballs de control per complir l'objectiu del control financer de subvencions seran la 
comprovació, segons sigui procedent,  de l'adequació a les normes aplicables respecte del 
procediment de concessió, gestió  i justificació, així com la correcta verificació de la seva 
aplicació, pel beneficiari dels fons percebuts en funció de la destinació i les finalitats 
perseguides. Això és, segons allò que s'ha fixat en l'article 44.2 de la Llei General de 
Subvencions: 
• Garantir l'adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari, així 
com el compliment de les obligacions en la gestió i aplicació de la subvenció. 
• L'adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris i entitats 
col•laboradores. 
• La realitat i la regularitat de les operacions que, d'acord amb la justificació presentada 
per beneficiaris i entitats col•laboradores, han estat finançades amb la subvenció. 
• El correcte finançament de les activitats subvencionades, això és, l'import de la 
subvenció en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions, ajudes, ingressos o altres recursos superi el cost de l'activitat 
subvencionada. 
 
• L'existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a l'Administració per 
beneficiaris i entitats col•laboradores i que poguessin afectar el finançament de les activitats 
subvencionades, utilització, obtenció o justificació de la subvenció. 
 
En aquest pla es prioritzen respecte del control financer de les subvencions les accions 
següents: 
 



 
 
 

 

 

1. La realització de l'informe sobre el seguiment dels expedients de reintegrament i 
sancionadors derivats del seguiment del control financer previst en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
2. Revisió del procediment de concessió i gestió aplicades per l'Àrea o Servei que 
concedeix per veure si s'adeqüen a les normes específiques d'aplicació. 
3. Revisió de l'aplicació i justificació de la subvenció, realitzada pel beneficiari. 
 
El període objecte de revisió serà l' exercici 2020. 
En atenció a l'escassa representativitat que tenen aquests capítols de despesa en el 
pressupost, la metodologia per dur a terme aquesta acció serà a partir de la selecció d' una 
mostra de dos expedients de concessió directa de subvencions tramitades durant l' any. 
Es  farà una revisió de procediment de concessió i gestió   
 
VII. CONTROL DE LES MESURES CORRECTORES PROPOSTES 
 
La intervenció ha d'establir els mecanismes adequats que permetin un seguiment tant de les 
mesures correctores o, si escau, ajustos comptables proposats en els informes definitius, 
com de les actuacions adoptades per l'òrgan gestor i recollides en les al•legacions 
presentades a l'informe provisional. 
 
En concret al llarg de l'exercici se sotmetran a un seguiment especial les mesures 
correctores que siguin implementades com a conseqüència dels Controls Financers 
realitzats durant aquest exercici. 
 
A. Informes resums anuals 
 
D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 37 i 38 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel 
qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, 
s'haurà d'elaborar amb caràcter anual i en ocasió de l'aprovació del compte general, 
l'informe resum dels resultats del control intern assenyalat en l'article 213 del Text Refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, perquè en prengui coneixement i efectes 
oportuns, comprensiu dels resultats més significatius de l'execució d'aquest i de les febleses 
posades de manifest en aquest. 
L'informe resum serà remès al Ple, a través del President de la Corporació, i a la Intervenció 
General de l'Administració de l'Estat en el curs del primer quadrimestre de cada any i 
contindrà els resultats més significatius derivats de les de les actuacions de control financer i 
de funció interventora realitzades en l'exercici anterior. 
 
B. Pla d'acció 
 
En el termini màxim de 3 mesos des de la remissió de l'informe resum al Ple el President de 
la Corporació formalitzarà un pla d'acció que determini les mesures a adoptar per esmenar 
les febleses, deficiències, errors i incompliments. 
 
El pla d'acció serà remès a l'òrgan interventor de l'Entitat Local, que valorarà la seva 
adequació per solucionar les deficiències assenyalades i si escau els resultats obtinguts, i 
informarà al Ple sobre la situació de la correcció de les febleses posades de manifest en 
l'exercici del control intern. En la remissió anual a la Intervenció General de l'Administració 
de l'Estat de l'informe resum dels resultats del control intern s'informarà, així mateix, sobre la 
correcció de les febleses posades de manifest. 
 
VIII. METODOLOGIA DE LES ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER 
 
A. Organització dels treballs i col•laboració en les actuacions de control 



 
 
 

 

 

 
L'execució del Pla Anual es durà a terme pel personal de la intervenció i  amb la 
col•laboració mitjançant els oportuns convenis o contractes amb  signatures privades 
d'auditoria que treballaran coadjuvant a la intervenció.  
Correspon a l'Interventor/a/a de l'entitat realitzar la distribució dels controls previstos dels 
diferents equips d'auditoria i als auditors integrants d'aquest.  
En l'exercici de les actuacions de Control Financer, la Intervenció General, podrà recaptar 
directament de qui correspongui els assessoraments jurídics i tècnics que consideri 
necessaris, de conformitat amb el que es disposa en la normativa pressupostària i de 
control. 
A partir de l’entrada en vigor del nou reglament les exigències quantitatives i qualitatives dels 
treballs a realitzar i l’abast d’aquests, posen de manifest la manca de recursos humans dels 
quals disposa la Intervenció per la seva realització, que estiguin assignats a la funció de 
control financer.  
 
Conseqüentment, cal dotar al personal controlador dels mitjans necessaris per dur a terme 
les funcions encomanades pel legislador. En aquest sentit, l’art. 4.3 del RD 424/2017 així ho 
regula, atès que estableix que l’òrgan interventor disposarà d’un model de control eficaç, per 
la qual cosa se li hauran d’habilitar els mitjans necessaris i suficients. El model haurà 
d’assegurar el control efectiu del 100 per cent del pressupost consolidat en un termini de tres 
anys.  
Actualment, el Servei de fiscalització i control disposa únicament d'una tècnica A1, que 
resulta clarament insuficient per a garantir l'abast dels treballs que es consideren necessaris 
de realitzar. Altrament, aquesta tècnica es coordina amb la intervenció per a la realització 
d'algunes de les tasques que  en es realitzen en el  Consorci per a la gestió de residus del 
Vallès Oriental. Es requereix de la necessitat de poder ampliar a mig termini l' equip de 
treball humà a fi de poder desenvolupar el treball en la seva màxima plenitud. 
 
Els treballs que s' han planificat en aquests informe prenen en consideració aquesta 
circumstància  i per a aquest motiu les mostres  són reduïdes si comparem amb l'abast total 
de gestió pressupostària de que es tracta. Tot i això, la correcta execució d'aquests treballs 
requereix de la incorporació de personal de suport a l' àrea d' intervenció  amb dedicació 
exclusiva pel temps que duri la realització dels  mateixos.  
 
Pel cas que durant l' exercici la situació econòmica del Consell  ho permeti, cal valorar la 
contractació de personal auditor  complementari que coadjuvant a la intervenció que serveixi 
d' ajuda i  pugui garantir la realització dels controls  establerts.  
 
 
B. Vigència del pla i calendari d' execució dels treballs  
 
Els treballs de control als que es refereix el Present Pla són les que corresponen a l’exercici 
2020 i es duran  a terme durant l’exercici 2021 dins dels terminis legals segons el règim 
jurídic d’aplicació als diferents ens. En cas de no elaborar-se un nou pla per al següent 
exercici, s’entendrà prorrogat aquest.  
 
 
C. Modificacions del  pla  anual de  control financer 
 
El present Pla podrà ser modificat per aquesta Intervenció General per algun dels següents 
motius:  
 
a) Com a conseqüència de la necessitat d'incloure controls específics en virtut de 
sol•licitud o mandat legal.  



 
 
 

 

 

b) Quan es produeixin variacions en l'estructura orgànica dels òrgans, organismes o 
entitats objecte de control. 
c) En funció de l’evolució dels factors de risc en les diferents àrees quan la valoració del 
risc requereixi activar actuacions de control continu. 
d) Per evitar duplicitat de treballs amb abast similar realitzats per altres òrgan o 
institucions de control públic. 
e) Per insuficiència de mitjans o altres raons degudament ponderades.” 
 
 
4. Donar compte de l’informe d'intervenció sobre saldos de cobrament dubtós. 
Liquidació exercici 2020. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de l’informe següent: 
 
“Assumpte: Donar compte al Ple de l’informe sobre saldos de cobrament dubtós. Liquidació  
exercici 2020 
 
Expedient: X2021002273 
 
NORMATIVA APLICABLE  

 Articles 191.2 i  193 bis Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 

 L’article 103 del Reial decret 500/1990, de 30 d’abril, pel que es desenvolupa  el capítol 
primer del títol sisè de la llei 39/1988 de 28  de desembre  

 Regla 8.c) de l' Ordre 1781/2013 de 20 de setembre , Instrucció del model normal de 
comptabilitat local 

 
De conformitat amb allò establert a l´article 4 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  S' INFORMA:  
 
Primer. L’article 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, relatiu 
als drets de difícil o impossible recaptació, determina l'obligació dels ens locals  d'informar al 
Ministeri d' Hisenda i Administracions públiques  i al Ple o òrgan equivalent  el resultat 
d'aplicació dels  criteris que determinen els drets de difícil o impossible  recaptació  amb els 
límits mínims següents: 
  
- Drets pendents  de pressupostos dels dos exercicis anteriors  al que correspon la 

liquidació  es minoren en un 25% 
- Els de l'exercici tercer anterior  al que correspon la liquidació , com a mínim pel 50%. 
- Els dels dos exercicis quarts i cinquè  al que correspon la liquidació  com a mínim un 

75%. 
- Els  pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels restants exercicis  

anteriors als que correspon la liquidació  es minoren en el 100% 
 
Segon. L’article 103 del Reial decret 500/1990, de 30 d’abril, estableix que la determinació 
de la quantia dels drets que es consideren de difícil o impossible recaptació s’ha de realitzar 
bé de forma individualitzada o  bé mitjançant la fixació d'un percentatge a tant alçat. Per 
determinar els drets de difícil o impossible recaptació s'han de tenir en compte l'antiguitat 
dels deutes, l'import dels deutes, la naturalesa dels recursos que es tracti, els percentatges 
de recaptació tant en període voluntari com en via executiva i altres criteris de valoració que 
de forma ponderada estableixi l' entitat. En qualsevol cas, la consideració d'un dret com de 
recaptació difícil o impossible no implica la seva anul·lació ni produeix la seva baixa en 
comptes. 



 
 
 

 

 

 
Tercer. A l’apartat 24.6.7 de la Memòria dels comptes anuals del Pla general de 
comptabilitat pública adaptat a l’administració local, s’estableix que, per determinar l’import 
dels saldos de cobrament dubtós, s’ha de tenir en compte l’antiguitat i import dels deutes, la 
naturalesa dels recursos, els percentatges de recaptació tant en període voluntari com en 
via executiva i altres criteris de valoració establerts per l’ens local.  
 
Quart. El càlcul dels saldos de dubtós cobrament  a 31 de desembre de 2020 ha pres el 
criteri de provisió superior als percentatges previstos a l’article 193 bis del TRLRHL, a 
l'empara de vetllar per als criteris de valoració comptable com són els  de prudència  i 
fiabilitat  i  a fi de representar la realitat de la situació financera i de resultat econòmic de 
l'entitat en conjunt  i es totalitza i es desglossa en els quadres següents: 
 
 1. Consell Comarcal del Vallès Oriental  

 

EXERCICI CAPITO L

Pendent de 

cobrar a 

31/12/2020

% dubtós 

cobrament

Import dubtós 

cobrament

2008 3 1.141,47 € 100,00% 1.141,47 €

2009 3 839,74 € 100,00% 839,74 €

2010 3 1.451,46 € 100,00% 1.451,46 €

7 149.501,48 € 100,00% 149.501,48 €

2011 3 706,05 € 100,00% 706,05 €

2012 3 1.168,30 € 100,00% 1.168,30 €

7 90.120,02 € 100,00% 90.120,02 €

2013 3 1.774,56 € 100,00% 1.774,56 €

2014 3 6.451,50 € 100,00% 6.451,50 €

4 820,14 € 100,00% 820,14 €

7 118.872,81 € 100,00% 118.872,81 €

2015 3 3.767,95 € 100,00% 3.767,95 €

4 1.200,62 € 100,00% 1.200,62 €

2016 3 4.803,03 € 100,00% 4.803,03 €

4 1.050,55 € 100,00% 1.050,55 €

2017 3 19.424,86 € 90,00% 17.482,37 €

4 10.091,28 € 95,00% 9.332,68 €

2018 3 13.337,57 € 60,00% 8.002,54 €

4 9.074,25 € 60,00% 5.444,55 €

2019 3 18.457,93 € 30,00% 5.537,38 €

4 6.688,25 € 30,00% 2.006,48 €

Total  general 460.743,82  € 83,85% 431.475,68  €  
 

 
 2. Consorci per a la gestió de residus del Vallés Oriental 
  
 



 
 
 

 

 

 

Any Capítol

Import pendent  

de cobrar % aplicat Provisió

2006 cap.3 13.654,68 100% 13.654,68

2009 cap.3 38.435,54 100% 38.435,54

2012 cap.7 21.707,72 100% 21.707,72

2013 cap.3 5.764,72 100% 5.764,72

2014 cap.3 7.220,79 100% 7.220,79

2015 cap.4 35.983,08 75% 26.987,31

2016 cap.3 74,32 75% 55,74

savosa 619.761,73 100% 619.761,73

2017 cap. 3 396.665,04 50% 198.332,52

savosa 960.006,18 100% 960.006,18

2018 cap.3 105.870,61 25% 26.467,65

savosa 879.252,61 100% 879.252,61

2019 cap.3 474.024,60 25% 118.506,15

savosa 985.830,95 100% 985.830,95

2020 savosa 308.439,60 100% 308.439,60

4.852.692,17 4.210.423,89  ” 
 
 
 
ÀREA DE TERRITORI I MOBILITAT 
 
5. Donar compte de la resposta a les al•legacions del PEMV. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de l’informe següent: 
 
“INFORME SOBRE LA RESPOSTA DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT A LES AL•LEGACIONS FORMULADES EN RELACIÓ AL PLA 
ESPECÍFIC DE MOBILITAT DEL VALLÈS (PEMV) 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
El 3 de febrer de 2020 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’anunci 
d'informació pública del Pla específic de mobilitat del Vallès (PEMV) i del corresponent 
Estudi ambiental. 
El 28 de juliol de 2020 el Consell Comarcal va notificar al Departament de Territori i 
Sostenibilitat les al·legacions al PEMV aprovades al Ple de 22 de juliol de 2020. 
El 3 d’agost de 2020 la Presidència del Consell Comarcal va traslladar al Director general 
d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, les al·legacions rebudes dels ajuntaments de la comarca i dels grups polítics 
del Consell Comarcal següents per tal de ser tingudes igualment en consideració: 

 Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

 Ajuntament de Granollers 

 Ajuntament de la Llagosta 

 Ajuntament de Mollet del Vallès 

 Ajuntament de Montornès del Vallès 

 Ajuntament de Parets del Vallès 

 Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 

 Ajuntament de Tagamanent 

 Ajuntament de Vallromanes 

 Ajuntament de Vilanova del Vallès 

 Grup comarcal d’ERC i ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de 
Montbui, Campins, Cardedeu, la Garriga, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, 
Montseny, Parets del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria 
de Martorelles, Tagamanent i Vallromanes 



 
 
 

 

 

El 12 de febrer de 2021 el conseller de Territori i Sostenibilitat va resoldre l’aprovació del 
PEMV. 
El 25 de febrer de 2021 el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya ha tramès al Consell Comarcal l’informe tècnic de resposta a les al·legacions 
formulades. 
En línia amb les al·legacions formulades pel Consell Comarcal, el PEMV ha duplicat els 
aparcaments segurs per a bicicletes en estacions, ha ampliat la xarxa de vies pedalables en 
un 25% i ha inclòs la creació d’un comissionat per a l’execució del PEMV. No obstant això, 
no s’han estimat la majoria d’al·legacions presentades, com per exemple, la necessitat de 
major ambició davant l’emergència climàtica i la problemàtica de la qualitat de l’aire, la línia 
orbital ferroviària entre Granollers i Mataró, l’intercanviador ferroviari de la R3-R8 (línia de 
Vic-línia de la UAB) o la demanda d’un òrgan de seguiment territorial amb representació 
comarcal, entre d’altres. Tampoc s’ha donat resposta al compromís de fer un retorn a tota la 
ciutadania i entitats que van implicar en el procés de participació pública en el qual va 
col·laborar el Consell Comarcal, tal com s’havia demanat. S’adjunta un document annex 
amb el contingut íntegre de les al·legacions formulades i la resposta del Departament de 
Territori i Sostenibilitat. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Donar compte al Ple del Consell Comarcal de la resposta del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en relació a les al·legacions 
formulades en el tràmit d’informació pública del PEMV, recollides en el document 
adjunt. 

2. Traslladar la resposta del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya als ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, 
Campins, Cardedeu, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Granollers, la Llagosta, 
Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Mollet del Vallès, Montornès del Vallès, 
Montseny, Parets del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Pere de Vilamajor, Santa 
Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Tagamanent, Vallromanes i 
Vilanova del Vallès, així com al grup comarcal d’ERC, dels quals el Consell Comarcal 
va traslladar les al·legacions formulades. 

 
 
 
ANNEX. RESPOSTA DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT A LES 
AL·LEGACIONS FORMULADES PEL PLE DEL CONSELL COMARCAL EN RELACIÓ AL 
PLA ESPECÍFIC DE MOBILITAT DEL VALLÈS (PEMV) 
 
 

1.  Concreció i calendari de les actuacions del PEMV 

 
Al·legació formulada 
 
Algunes de les mesures i actuacions plantejades al PEMV tenen un caràcter molt general i poc 
concret, i estan mancades de terminis d’implantació dins del període de vigència del document. 
 
La redacció del PEMV deriva del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) de 2010, i 
d’acord amb aquest Pla l’horitzó temporal del PEMV se situa al 2026. Tanmateix, el temps 
transcorregut des de l’aprovació del PTMB deixa un escàs marge temporal per poder assolir dels 
objectius el 2026, especialment pel que fa a la millora de les infraestructures transport públic que 
no estan iniciades i que requereixen de major temps de planificació i execució. 
 
Així doncs, per tal d’assegurar la implantació efectiva de les accions previstes i la consecució del 
objectius fixats resulta imprescindible aprofundir en la concreció de les mesures i actuacions 



 
 
 

 

 

plantejades pel PEMV i establir un calendari detallat de desenvolupament.  

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV es un pla de mobilitat que defineix les actuacions estratègiques de millora prioritàries 
fins a un horitzó 2026. En el marc de la seva proposta, s'inclouen propostes en diferents modes 
de transport, incloses les propostes de millora de la xarxa viària per a millorar la mobilitat i 
connectivitat dels desplaçaments en vehicle privat. En aquest marc, el PEMV proposa accions 
concretes de millora, tanmateix, es tracta de definicions des d'un punt de vista estratègic que 
caldrà definir en detall en posteriors estudis i projectes específics.  
 
A més, la proposta final del PEMV incorpora un capítol 8 Seguiment del PEMV o s'incorporen 
una sèrie d'aspectes que donen resposta a l'al·legació:  
 
Comissionat: Es proposa la creació de la figura d’un Comissionat dins el Departament de 
Territori i Sostenibilitat que realitzi les funcions de coordinador del PEMV a l’hora de fer un 
seguiment del compliment de la proposta, gestionar els informes de seguiment proposats a 
continuació i ser l’encarregat de coordinar els comitès de seguiment estratègic, tècnic i social. 
  
Reunions de seguiment: Amb l’objectiu que les diferents administracions i agents implicats em la 
implantació del PEMV participin de manera activa en el procés d’execució del Pla es proposen 
unes reunions amb periodicitat mínima anual per a fer un seguiment i recollida d’aportacions de 
totes les institucions i organismes que tenen alguna responsabilitat en l’execució del PEMV. 
 
Coordinació de la potenciació de la mobilitat sostenible per corredors estratègics: El PEMV 
ofereix una proposta d’actuacions en matèria de millora de la mobilitat i el desenvolupament 
sostenible en un horitzó a curt termini, però no és objecte del PEMV calendaritzar o prioritzar 
entre la llista de més de 70 actuacions previstes ja que cadascuna d’elles té els seus propis 
responsables, calendaris d’execució previstos i no es troben totes en el mateix estadi de 
planejament, per exemple, mentre algunes ja tenen projectes redactats, d’altres encara 
requereixen d’estudis de viabilitat. 
 
Tanmateix, des del seguiment del PEMV es realitzarà una tasca específica per vetllar que 
aquelles actuacions que fomentin un transvasament de la mobilitat cap a modes més sostenibles 
avancin o vagin en paral·lel amb les actuacions viàries.  

 
 

2.  Priorització de les actuacions 

 
Al·legació formulada 
 
El PEMV proposa un conjunt d’actuacions molt diverses, que afecten diferents àmbits i amb 
diferent contribució a la consecució dels objectius fixats. 
 
Tenint en compte les diferents administracions i fonts de finançament implicades, l’escàs marge 
temporal restant fins al 2026 i el context d’incertesa actual, és probable que no puguin executar-
se la totalitat de les actuacions i mesures previstes. 
 
Per tant, es considera necessari definir un ordre de prioritats en les actuacions, per tal de 
garantir la màxima eficàcia en la consecució dels objectius del PEMV. En aquest sentit, les 
actuacions a prioritzar haurien de ser sobretot les actuacions de millora del transport públic en 
general, i especialment les relacionades amb el ferrocarril. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
Es respon conjuntament amb la reclamació (1) de la mateixa al·legació.  

 

 
3.  Posada al dia d’inversions al Vallès Oriental 



 
 
 

 

 

 
Al·legació formulada 
 
El PEMV destina el 56% de les inversions al Vallès Occidental i el 44% al Vallès Oriental. Però 
tenint en compte que en el cas del Vallès Oriental hi ha un part important de les inversions (23%) 
que es destinen a mesures necessàries pel que fa al transport de mercaderies, això significa que 
les inversions que suposen una millora per a la mobilitat ciutadana al Vallès Oriental queden 
només un en 37% del total. 
 

Àmbit d'actuació 

Cost de construcció (M€) 

Vallès 
Occidental 

Vallès 
Oriental 

Total  

Xarxa d'infraestructures de transport públic 1.011,9 690,5 1.702,3 

Xarxa de serveis de transport públic 0,4 0,0 0,4 

Xarxa d'infraestructures viàries per al transport 
privat 

293,7 91,4 385,1 

Xarxa de modes no motoritzats 34,3 16,9 51,2 

Transport de mercaderies 0,4 236,4 236,8 

Gestió de la mobilitat 4,6 4,6 9,2 

TOTAL PEMV 1.345,0 1.040,0 2.385,0 

 
Per interpretar aquestes dades, és necessari recordar que en els últims anys s’ha invertit 
sobretot en el transport públic de les zones més poblades, com és el cas de les noves línies del 
metro de Barcelona o bé en la prolongació de les línies de FGC a Sabadell i Terrassa.  
 
Mentrestant, el Vallès Oriental ha acumulat un desfasament important en inversions en 
infraestructures i serveis de transport públic. El cas més paradigmàtic, segurament, és el de la 
millora de la línia ferroviària R3, anunciada en múltiples ocasions d’ençà de l’accident ferroviari 
de 1979, i a hores d’ara encara pendent. Val a dir que l’existència d’una línia de rodalies sense 
desdoblar constitueix a dia d’avui una anomalia històrica única en les àrees metropolitanes de 
Barcelona i Madrid. Aquest fet condiciona les freqüències de pas, els temps de viatge, les 
incidències i la puntualitat dels serveis i fa que aquesta línia no sigui competitiva en el context 
metropolità. Això juntament amb les mancances de connexió transversal i intermodal de la línia i 
de serveis capil·lars d’aportació, impedeixen aprofitar el potencial subjacent d’aquesta 
infraestructura de transport públic.  
 
Si bé és cert que el pes demogràfic del Vallès Oriental és relativament baix en el context 
metropolità, no és menys cert que té un bon nombre de municipis, pobles i nuclis; així com grans 
àrees entorn de la Riera de Caldes, la Vall del Tenes o la zona del Montseny sense oferta 
ferroviària i generalment mancats de serveis competitius.  
 
El criteri de centrar les inversions en les zones més poblades és raonable per obtenir el major 
rendiment cost-benefici dels recursos disponibles. Però d’acord amb les estratègies 
d’estructuració urbana, ordenació de les xarxes i desenvolupament del transport públic fixades 
pel PTMB, del qual emana el PEMV, en el cas del Vallès Oriental és imprescindible atendre 
altres criteris com el de l’equilibri territorial, la igualtat d’oportunitats en el context metropolità i la 
contribució a una ordenació territorial i de la mobilitat més sostenible.  
 
Per tot això, cal que el PEMV tingui en consideració la necessitat de posar al dia les inversions 
per a la mobilitat al Vallès Oriental, especialment pel que fa les noves infraestructures i serveis 
de transport públic i a la millora de la xarxa viària existent. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV no realitza una proposta d'actuacions separada entre les dues comarques sinó que els 
tracta com a una única entitat i proposa aquelles accions prioritàries per a millorar la mobilitat del 
conjunt.  
 
Tanmateix, la proporció resultant d'inversions per comarques que assenyala la reclamació es 



 
 
 

 

 

considera raonablement equilibrat. un 44% contra un 37% no es considera una gran diferència, i 
menys tenint en compte que el pes poblacional del Vallès Occidental és força superior al del 
Vallès Oriental. 

 
 

4.  Emergència climàtica i qualitat de l’aire 

 
Al·legació formulada 
 
El cinquè informe del Grup Intergovernamental d’experts sobre Canvi Climàtic (IPCC) estimava 
que les activitats humanes havien provocat un escalfament global d’aproximadament 1,0 ºC per 
sobre dels nivells preindustrials, així com que l’escalfament global és probable que arribi a 1,5 ºC 
entre el 2030 i el 2052 si continua augmentant al ritme actual. Així mateix, adverteix dels 
gravíssims perills d’aquesta transformació pel que fa a l’augment del nivell del mar i de la 
freqüència i intensitat de fenòmens meteorològics extrems en relació a la temperatura i la 
pluviometria, entre d’altres. I, finalment, constata que les mesures previstes a l’Acord de París, 
de 2015, són insuficients per assolir l’objectiu de limitar l’augment de l’escalfament global en 1,5 
ºC, així com la necessitat de començar a assolir reduccions importants d’emissions molt abans 
del 2050. 
 
A Catalunya, la Llei 16/2017, del canvi climàtic, determina que les mesures que s'adoptin en 
matèria de transports i mobilitat han d'anar encaminades a reduir la vulnerabilitat i les emissions 
de gasos amb efecte d'hivernacle, per a avançar cap a un model de transport públic, col·lectiu i 
intermodal que no es basi en la tinença de vehicle privat i que fomenti l'ús generalitzat del 
transport públic i altres formes de transport sostenible sense emissions de gasos amb efecte 
d'hivernacle. Així mateix, el 14 de maig de 2019 el Govern de Catalunya va declarar 
l’emergència climàtica, adoptant, entre d’altres, el compromís d’assumir un model de mobilitat 
urbana basat en el transport públic, el vehicle compartit, la micromobilitat i els vehicles d'emissió 
zero.  
 
La Unió Europea també ha fet seves històricament les prioritats de lluita contra el canvi climàtic. 
El 28 de novembre de 2019 el Parlament Europeu va declarar l’emergència climàtica i va fixar 
l’objectiu de tenir un balanç neutre d’emissions pel 2050 i de reduir en un 55% les emissions de 
GEH per al 2030. 
 
Actualment han declarat l’emergència climàtica 1.750 institucions públiques de 30 països. 
 
En tot aquest context, les actuacions sobre la mobilitat són de la màxima transcendència, si es té 
en compte que el transport és principal sector responsable d’emissions de GEH a Catalunya, 
amb un 43% del total, segons dades de l’Estudi ambiental estratègic del propi PEMV. 
 
Per altra banda, la superació puntual dels límits de qualitat de l’aire fixats per la Unió Europea, i 
encara més dels recomanats per l’OMS, és una altra problemàtica molt important que afecta 
bona part del Vallès Oriental i de de la regió metropolitana de Barcelona, i que requereix també 
de mesures urgents per afrontar-la, no només per assolir el compliment dels límits legals, sinó 
sobretot per revertir els efectes de la contaminació atmosfèrica sobre la salut que evidencien 
nombrosos estudis internacionals. 
 
El Decret 223/2006 ja va declarar 40 municipis de la regió metropolitana de Barcelona, 8 dels 
quals del Vallès Oriental, com a zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric pels 
contaminants d’òxids de nitrogen i partícules en suspensió, contaminants que són emesos molt 
majoritàriament pel sector del transport.   
 
Al Vallès Oriental la qualitat de l’aire és un tema que preocupa. Per això, els 8 municipis 
declarats com a zona d’especial protecció, juntament amb 4 municipis veïns més amb continuïtat 
urbana, ja van redactar el 2016 el Pla supramunicipal de millora de la qualitat de l’aire al Vallès 
Oriental. Per altra banda, l’Ajuntament de Granollers lidera la Taula Supramunicipal de Qualitat 
del l'Aire del Vallès Oriental, amb l’objectiu d’aglutinar els municipis de la zona 2 de qualitat de 
l’aire de la comarca per tal de concertar, fomentar i implantar conjuntament actuacions de 
millora. 



 
 
 

 

 

 
Així doncs, tenint en compte que el sector del transport és el principal responsable de les 
emissions de GEH en relació al canvi climàtic i de les emissions d’òxids de nitrogen i partícules 
en suspensió en relació a la qualitat de l’aire, així com la necessitat d’adoptar mesures 
terminants i urgents per afrontar aquests reptes, cal que el PEMV prioritzi les actuacions més 
efectives per contribuir-hi i assoleixi objectius de reducció més ambiciosos en aquest sentit. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV ha internalitzat la priorització de les actuacions en transport públic, en modes no 
motoritzats o de millora de la gestió de la mobilitat o de regulació del vehicle privat l’elaboració 
de la seva proposta. La metodologia que s’ha utilitzat en la selecció de les actuacions del El 
PEMV defineix, per cadascun dels modes de transport, una llista d'actuacions que es divideix en 
tres graus de prioritat: base -les accions mínimes-, alta -llista més ambiciosa però al mateix 
temps factible dins l'horitzó 2026 del PEMV- i Llarg termini -són actuacions que es descarten per 
a la proposta del PEMV degut a la seva impossibilitat d'estar executades dins de l'horitzó 
temporal del Pla per la seva complexitat combinada amb el seu baix grau de maduresa en la 
planificació i redacció de projectes-. Així, després del procés lògic d’avaluació dels diferents 
escenaris elaborats, el Pla, principalment, ha incorporat les propostes viaries definides a la 
prioritat base mentre que per la resta de modes s’ha incorporat les mesures de prioritat alta. 
L'important increment de la quota modal del transport públic tant en les relacions amb Barcelona 
com les relacions internes al Vallès que es preveu en l’horitzó del pla, amb una disminució dels 
vehicles km de la xarxa de carreteres, i una disminució de les emissions associades, tot i la 
previsió d’increment de mobilitat en línia amb les previsions del Pla director de mobilitat de 
l'ATM, mostra que les propostes del PEMV han prioritzat els modes més sostenibles.  
 
Els objectius i la metodologia del PEMV, doncs, es troben en línia amb el que s'exposa a 
l'al·legació. 

 

 
5.  Presa en consideració de les aportacions en el procés de participació 

 
Al·legació formulada 
 
Els consells comarcals del Vallès Occidental i Vallès Oriental han col·laborat activament 
propiciant amb èxit la participació dels ajuntaments, les entitats i la ciutadania de la comarca, 
que ha estat ben remarcable i amb nombroses aportacions en totes les sessions convocades 
des del 2017 fins al 2020.  
 
Tal com al llarg del procés d’elaboració ja s’ha anat fent en línies generals, és necessari també 
ara tenir en consideració les aportacions de les quasi 100 persones que van assistir a la sessió 
de presentació del PEMV inicialment aprovat que va tenir lloc el 27 de febrer d’enguany a les 
Franqueses del Vallès (enllaç a la nota de premsa: 
http://www.vallesoriental.cat/actualitat/noticies/entitats-i-particulars-simpliquen-amb-el-pemv-
amb-un-enriquidor-debat-i-nombroses-aportacions.html). 
 

 
Resposta a l’al·legació 
 
[Sense resposta]. 

 
 

6.  Coordinació amb l’Administració de l’Estat  

 
Al·legació formulada 
 
Tenint en compte que el 76% de la inversió planificada correspon a l’Estat així com l’escàs 
marge temporal fins a l’horitzó del PEMV el 2026, resulta imprescindible maldar per una 
adequada coordinació amb l’Estat que permeti el desenvolupament de les actuacions previstes 

http://www.vallesoriental.cat/actualitat/noticies/entitats-i-particulars-simpliquen-amb-el-pemv-amb-un-enriquidor-debat-i-nombroses-aportacions.html
http://www.vallesoriental.cat/actualitat/noticies/entitats-i-particulars-simpliquen-amb-el-pemv-amb-un-enriquidor-debat-i-nombroses-aportacions.html


 
 
 

 

 

que li corresponen. Tenint en compte l’elevada dependència pel que fa a competència i 
finançament de l’Estat, així com la rellevància d’actuacions com el desdoblament i millora de l’R3 
o les millores ferroviàries, en general, aquesta actuació és crítica per a l’assoliment dels 
objectius del PEMV. 
 

 
Resposta a l’al·legació 
 
En la diagnosi s’han identificat les oportunitats de millora de la mobilitat del Vallès, que se 
sintetitzen en 6 eixos temàtics i 25 oportunitats concretes de millora. Sobre aquests eixos es 
basa la proposta del PEMV, concretada en una llista d’actuacions que tenen com a objectiu 
canalitzar les oportunitats de millora del territori emmarcades en un horitzó temporal i econòmic.  
 
Un dels objectius principals del PEMV és la millora del transport públic al Vallès per fomentar un 
canvi modal que elimini vehicles de la xarxa viària amb la conseqüent reducció de emissions de 
contaminants. 
  
Aquest canvi modal només serà possible amb una forta inversió en millores del transport públic, 
que implica millores a la xarxa ferroviària gran canalitzador de la demanda en modes 
sostenibles. Aquestes millores en la xarxa ferroviària de rodalies son responsabilitat d'ADIF i, per 
tant, del Ministeri.  
 
Per tant, si es vol complir els objectius de millora de la mobilitat, reducció de les emissions i 
canvi modal que persegueix el Pla, és imprescindible tenir en compte les inversions destinades 
al Ministeri i serà objectiu de les comissions de seguiment per a la implantació del PEMV el 
vetllar perquè aquestes inversions es duguin a terme. A més, s'ha proposat incorporar 
representants del Ministerio de Transportes, Mobilitat y Agenda urbana en els grups de 
seguiment de la implementació de les mesures proposades en el PEMV. 

 
 

7.  Línia orbital ferroviària entre Granollers i Mataró 

 
Al·legació formulada 
 
El PEMV inclou entre les actuacions prioritàries el tram de la LOF entre Sabadell i Granollers, i 
descarta la resta de trams. No obstant això, per al Vallès Oriental resulta de vital importància 
mantenir el tram de la LOF entre Granollers i Mataró, per afavorir la mobilitat amb el Maresme. 
  
L’oferta actual en transport públic entre Granollers i Mataró consisteix en una línia de la xarxa 
d’autobús exprés.cat. Aquesta oferta resulta insuficient per a les necessitats de mobilitat entre 
les dues comarques, la qual cosa provoca una quota modal de transport públic anormalment 
baixa. 
 
Tot i que els estudis fets pel PTMB i pel PEMV estimen fluxos de mobilitat entre aquestes ciutats 
relativament discrets, s’ha de tenir en compte que la mobilitat transversal sovint s’ha subestimat 
com a conseqüència de les mancances existents en aquest sentit. L’espectacular augment de la 
mobilitat induït per la construcció de la C-60 entre Mataró i la Roca del Vallès va ser un clar 
exemple de la subestimació del potencial de mobilitat subjacent entre les ciutats de la segona 
corona, inhibit pel molt baix nivell de servei que ofereixen les actuals connexions. 
 
A més, a escala metropolitana, una bona mobilitat transversal és essencial per al reequilibri 
territorial de la regió metropolitana de Barcelona i per a l’assoliment dels objectius del PTMB. El 
PEMV ha de considerar, en aquest sentit, que la connexió entre les ciutats de Mataró, 
Granollers, Sabadell i Terrassa té un impacte directe en una població de l’ordre del milió 
d’habitants. 
 
D’altra banda, la construcció de la LOF, inclòs el tram entre Granollers i Mataró, contribuirà a 
resoldre els problemes de la xarxa viària actual a l’enllaç de la C-60 amb l’AP-7 i la Ronda de 
Granollers, així com també de la mobilitat i els accessos al centre comercial la Roca Village. 
 



 
 
 

 

 

Resulta imprescindible, doncs, la construcció de la LOF dels trams Mataró-Granollers juntament 
amb Granollers-Sabadell per assolir els objectius de creixement de la quota modal del transport 
públic i per resoldre alhora els problemes de mobilitat actual entorn dels nusos de Granollers – la 
Roca del Vallès – la Roca Village. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El projecte de Línia Orbital Ferroviària és un eix transversal des de Vilanova i la Geltrú fins a 
Mataró per l’interior de la Regió metropolitana de Barcelona, passant per Vilafranca del 
Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, que donarà resposta a la mobilitat 
perimetral de tota la segona corona metropolitana relligant totes les ciutats importants i els nuclis 
productius de la mateixa.  
 
La línia està planificada en 4 trams de nou traçat, que uneixen trams ja existents de la xarxa de 
Rodalies de Barcelona.  
 
En el PEMV es divideix l’anàlisi de la línia en dues parts. La primera és el tram entre Granollers i 
Sabadell que transcorre íntegrament pel Vallès, i la segona correspon a la resta de trams 
(actuació XIF12).  
 
El tram entre Granollers i Sabadell aprofitaria trams de línies ja existents (R2 i R8) i permetria 
crear un servei de rodalies directe entre Granollers i Terrassa. L’actuació requereix el nou ramal 
entre Santa Perpètua i Sabadell sud.  
 
A nivell d’oferta ferroviària, es preveu la implementació d’un servei amb 3 exp./hora amb 
capçaleres a Terrassa i Granollers Centre, servint també a Sabadell, Barberà del Vallès 
(polígons), Santa Perpètua de Mogoda, Mollet del Vallès i Montmeló.  
 
A diferència amb els altres trams entre Terrassa-Martorell i Granollers-Mataró, el tram central 
dona resposta a una de les principals reclamacions de territori i un dels principals objectius del 
PEMV que és la de millorar les connexions tranversals en transport públic al Vallès, defugint el 
model radial actual. La quota modal del transport públic interna actual és del 13% en front al 
45% amb Barcelona, degut en part a aquesta manca de connectivitat transversal a la que el tram 
de la LOF ha de donar resposta.  
 
El PEMV es reafirma doncs en la seva aporta pel tram Sabadell-Granollers com a primera fase, 
però manté els altres trams dins una previsió a més llarg termini. 

 
 

8.  Execució de l’intercanviador de l’R3-R8 a la Riera de Caldes 

 
Al·legació formulada 
 
El PEMV descarta com a mesura prioritària l’intercanviador R3-R8 a la Riera de Caldes, i ho 
justifica assenyalant altres actuacions a l’àmbit de la Riera de Caldes que aportaran millores més 
significatives, com els corredors BRCAT o el reforç de la línia exprés cap a Barcelona. 
 
No obstant això, aquesta estació tindrà impacte en la mobilitat molt més enllà de la riera de 
Caldes, ja que suposarà una connexió ferroviària directa en ferrocarril entre l’eix del Congost 
(Granollers, la Garriga, Vic) i l’eix del Vallès (Granollers, Mollet del Vallès, UAB, Sant Cugat del 
Vallès, Martorell). Actualment, la connexió entre aquests dos eixos ferroviaris només es pot fer 
de forma molt ineficient mitjançant dos transbordaments a Montcada i Reixac i Cerdanyola del 
Vallès. Aquesta millora, juntament amb les millores de l’R3 i l’R8 pel que fa a freqüència, temps 
de viatge i intermodalitat, entre altres, contribuirà a fer aflorar l’elevat potencial de demanda 
subjacent de les línies R3 i R8, actualment desaprofitat. 
 
Per tal d’unir la línia R3 de Rodalies amb la resta de la xarxa ferroviària del Vallès, cal incloure 
aquest intercanviador clau entre les actuacions del PEMV. 

 
Resposta a l’al·legació 



 
 
 

 

 

 
El PEMV inclou la mesura XIF04: Desdoblament línia R3 Montcada - La Garriga. Dins d'aquesta 
actuació i després del procés d'informació pública i institucional, s'ha incorporat que dins els 
treballs de l’estudi informatiu de desdoblament del tram Montcada – Mollet del Vallès es 
demanarà s’estudiï l’alternativa de fer una variant del desdoblament sobre la nova estació de 
rodalies de Sant Perpètua del Vallés aprofitant un tram de la R8, o la possibilitat de la connexió 
amb la línia R2 a l’alçada de la Llagosta, així com també la possibilitat de crear un intercanviador 
R3-R8 Riera de Caldes quan l’alternativa no resolgui la connexió d’ambdues línies.  
 
La present al·legació quedarà recollida doncs en el marc d'aquests estudis posteriors, que 
suposa un nivell de detall per sobre del abast del propi PEMV. 

 

 
9.  Millora dels accessos ferroviaris a Barcelona 

 
Al·legació formulada 
 
El PEMV ja preveu el desdoblament de la línia ferroviària R-3, amb la qual cosa s’ha de resoldre 
definitivament una anomalia històrica que no es dona en cap altra línia de les xarxes de Rodalies 
de Barcelona i Madrid. 
 
Però juntament amb el desdoblament, és imprescindible resoldre una altra anomalia de la xarxa 
de Rodalies de Barcelona, que és la insuficiència i saturació dels túnels de Rodalies de 
Barcelona. Aquesta millora és crítica i s’ha d’abordar amb l’antelació necessària per tal que el 
futur desdoblament i millora de la infraestructura de l’R3 no quedi limitat per manca de capacitat 
de servei en un context de creixement de la demanda i de saturació de serveis. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
EL PEMV inclou dins la seva proposa la mesura: XIF07 Conjunt d’actuacions que permetin un 
balanç equilibrat de circulacions als túnels de Barcelona.  
 
La mesura inclou actuacions com el salt de moltó de Torrassa i el salt de moltó del Ramal 
Aigües, un a cada costat del nucli central urbà de Barcelona i que permetran crear serveis 
Costa-Costa i Interior-Interior la qual cosa repartiria millor les circulacions de trens pel túnels de 
Barcelona i millorar les freqüències de totes les línies de Rodalies. Entre el conjunt d'actuacions 
també s'estudiarà la connexió R2-R3 amb tercera via a la Llagosta.  
 
Actualment els dos túnels de Barcelona de Plaça Catalunya (R1, R3 i R4) i Passeig de Gràcia 
(R2 i Regionals) tenen unes 19 i 14 expedicions/hora respectivament. El balanç de circulacions 
permetria augmentar en 5 expedicions/hora el conjunt de línies de rodalies de connexió amb 
Barcelona.  
 
Per tant, i juntament amb la mesura del desdoblament de l'R3 explicada a la reclamació anterior, 
es considera que el PEMV ja concorda amb la present sol·licitud. 

 
 

10.  Interconnexió de les línies R2 i R3 

 
Al·legació formulada 
 
La proximitat de les línies ferroviàries R2 i R3 entorn de Granollers, que arriben a discórrer 
paral•leles a només 400 metres de distància a les Franqueses del Vallès fa que la recuperació 
de la connexió d’aquestes dues línies sigui una oportunitat important de millora de la nodalitat, 
interconnexió, eficiència i aprofitament de la xarxa existent. 
 
Aquesta actuació permetrà un funcionament combinat de les dues línies, connectant l’eix del 
Mogent Tordera (Granollers - Sant Celoni - Girona) amb l’eix del Congost (Granollers - la Garriga 
- Vic) sense haver d’entrar a Barcelona o fer transbordaments amb canvi d’estació. 



 
 
 

 

 

 
Val  a dir, que l’enllaç ferroviari entre l’R2 i l’R3 que havia existit anys enrere va quedar en desús 
als anys 80 i actualment, i un cop retirades les vies, va quedar plenament integrat als anys 90 
dins la trama urbana de Corró d’Avall i Granollers, i tallat per la Ronda Nord de Granollers. 
Tanmateix, la recuperació de l’enllaç entre l’R2 i l’R3 admet diverses alternatives tant pel que fa 
als possibles punts de connexió com pel que fa al mode de transport utilitzat per a l’enllaç. 
 
Per tant, és necessari que el PEMV determini i incorpori la millor alternativa per connectar les 
línies R2 i R3 entorn de Granollers. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
Tot i la seva proximitat és una actuació molt complexa actualment que no es veu possible en 
l'escenari del PEMV. 

 
 

11.  Millora de l’intercanvi ferroviari entre l’R11 i R8 i de l’oferta de Granollers Centre i 
Mollet-St. Fost 

 
Al·legació formulada 
 
Actualment el servei regional de la línia ferroviària R11 ofereix 24 expedicions per sentit entre 
Barcelona i Girona, amb parada a Sant Celoni. Però només vuit d’aquestes expedicions fan 
parada a Granollers Centre i cap a Mollet-St. Fost. A més a més, els serveis no tenen 
coordinació horària amb els de l’R8 (Granollers – Mollet del Vallès – UAB – Sant Cugat del 
Vallès – Martorell).  
 
La millora dels enllaços de l’R11 amb l’R8, juntament amb l’intercanviador de l’R3-R8, és 
estratègica per augmentar l’eficiència de la xarxa ferroviària i del transport públic, fent possible 
un major aprofitament del potencial de l’R8, que actualment només té una expedició cada hora. 
 
En aquest sentit, el PEMV ja preveu que totes les expedicions de l’R11 tinguin parada a 
Granollers Centre, de manera que això milloraria l’oferta amb 24 expedicions diàries directes 
amb Barcelona des de Granollers i milloraria la connexió amb l’R8. 
 
Tanmateix, tenint en compte la població de Granollers i Mollet del Vallès, així com el potencial 
d’intercanvi modal associat a les estacions d’aquestes ciutats, convé que el PEMV incorpori la 
parada de tots els serveis de l’R11 tant a Granollers Centre com a Mollet-St. Fost, així com la 
coordinació horària dels serveis amb l’R8. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV inclou una mesura en la línia del que proposa la reclamació. Es tracta de XSTP08 
Aturada de tots els serveis R11 a Granollers per millorar intercanvi amb R8. 
 
La proposta consisteix en que totes les expedicions de l’R11 tinguin parada a Granollers Centre. 
D’aquesta manera la capital del Vallès Oriental veuria millorada la seva oferta amb 24 exp/dia 
directes amb Barcelona (sense parades intermèdies i amb un temps de viatge de 17 minuts.  
 
La proposta no preveu parada a Mollet Sant Fost, tanmateix, en l'elaboració del pla de serveis 
del PTVC s'avaluarà aquesta possibilitat per donar resposta a la reclamació. 

 
 

12.  Increment del nombre d’aparcaments d’intercanvi 

 
Al·legació formulada 
 
El Vallès Oriental és una comarca complexa i diversa que té en bona part del seu territori un 
poblament dispers notable però que disposa d’una oferta de transport públic molt limitada. Això 



 
 
 

 

 

fa que en molts desplaçaments sigui inevitable l’ús del vehicle privat. 
 
En aquest context, els aparcaments d’intercanvi resulten un element clau per aconseguir una 
major quota modal del transport públic, ja que afavoreixen els desplaçaments intermodals i 
faciliten que l’ús del vehicle privat es limiti a la part inicial/final del trajecte. 
 
La proposta actual del PEMV preveu la construcció de nous aparcaments d’intercanvi o 
l’adequació dels aparcaments existents en algunes de les estacions de rodalies del Vallès 
Oriental, com Granollers Centre, Mollet-St. Fost o Cardedeu. Aquestes actuacions són positives, 
però en alguns casos es troben en indrets molt cèntrics i poc accessibles en vehicle privat, fet 
que no afavoreix la intermodalitat ni la resolució dels problemes de mobilitat i qualitat de l’aire 
dels nuclis urbans. 
 
Per altra banda, el desdoblament de la línia ferroviària R3 és una oportunitat per preveure i 
incloure en el projecte la construcció d’aparcaments d’intercanvi juntament amb la millora de les 
estacions, que en casos com el de l’estació de les Franqueses del Vallès podrien donar lloc a 
aparcaments amb capacitat per a unes 200 places aprofitant terrenys que actualment estan 
ocupats per vies de maniobra i horts marginals. 
 
En aquest sentit, resulta convenient explorar la possibilitat d’utilitzar, entre d’altres, aparcaments 
públics i privats existents actualment. 
 
Tenint en compte la importància estratègica dels aparcaments d’intercanvi per a la mobilitat de la 
comarca, resulta necessari incrementar el nombre d’aparcaments d’intercanvi previstos, tant a 
les estacions de ferrocarril com a les d’autobús, afavorint ubicacions fàcilment accessibles en 
vehicle privat i que permetin un intercanvi còmode, ràpid i segur per tal d’afavorir la 
intermodalitat dels desplaçaments i l’ús del transport públic. 



 
 
 

 

 

Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV inclou una mesura específica que dona resposta a la present reclamació. Es tracta de 
XAp01 Elaboració d’un programa de Parks and Ride identificant les actuacions prioritàries i 
establint un model de gestió integrada.  
 
Construcció o adequació de Parks and Ride a les estacions capçalera. Prioritaris detectats a la 
diagnosi del PEMV: (FGC) Terrassa-Nacions Unides, Sabadell Nord i Sabadell-Parc del Nord, 
St. Quirze V., Hospital General, Mira-sol, Valldoreix (Rodalies) Granollers Centre, 
GranollersCanovelles, Cardedeu, Llinars, Palautordera, Montmeló R2, Circuit de Catalunya, Sant 
Celoni, Mollet, Barberà del V., Parets i Cerdanyola Universitat. També en les noves estacions 
proposades (com per exemple Terrassa-Oest o Sabadell Can Llong) s'avaluarà la viabilitat i 
interès en ubicar-hi P&R.  
 
Nous aparcaments gratuïts o amb tarifes toves combinades amb l’ús del transport públic 
corresponent a les estacions capçalera per a molts municipis que no disposen d’estació 
ferroviària. S’estudiarà la política tarifària en cada cas, amb l'objectiu de promocionar i prioritzar 
l’ús per a usuaris de transport públic del park and ride així com les possibilitat de places VAO, 
punt de recàrrega elèctrica i places d’aparcament segur per a bicicletes.  
 
Caldrà estudiar la particularitat de cada cas per a escollir la ubicació, el tipus d’aparcament i la 
seva regulació específica.  
 
El model de gestió integrada dels Parcs and Ride és una mesura del Pla director de mobilitat de 
l’RMB que té per objectiu optimitzar i fomentar l’ús dels Parks and Ride. Consisteix en que grups 
de P&R treballin de manera conjunta amb una gestió integrada de la informació per a l’usuari 
que li permeti escollir la seva millor alternativa.  
 
Consisteix, entre d’altres aspectes, en controlar conjuntament un grup d’aparcaments ubicats en 
el mateix corredor difonen a la xarxa viària la disponibilitat de places en temps real de cadascun 
d’ells combinada amb altra informació rellevant com la congestió a la xarxa viària, l’oferta de 
transport públic associada a cada aparcament, etc.. Així, l’usuari de la carretera rep informació 
de quina és la millor alternativa per deixar el vehicle i continuar el recorregut en transport públic, 
reduint així l’entrada de vehicles a Barcelona principalment. 

 
 

13.  Millora de la fiabilitat del servei de Rodalies 

 
Al·legació formulada 
 
Al Vallès Oriental, el servei de Rodalies és percebut per la ciutadania com un servei poc fiable i 
amb una oferta insuficient, la qual cosa és un obstacle evident que cal revertir per incentivar l’ús 
del transport públic.  
 
El PEMV preveu actuacions de millora que poden contribuir a la millora del servei, per exemple 
mitjançant el desdoblament de l’R3, però no incorpora cap línia d’actuació específica que se 
centri en la fiabilitat del servei de Rodalies i en la seva percepció. 
 
En aquest sentit, el PEMV hauria d’ocupar-se específicament de la fiabilitat del servei de 
Rodalies, incloent entre els seus objectius principals tant la millora de la fiabilitat del servei ofert, 
com de la percepció ciutadana, per tal d’assolir un major ús d’aquests serveis. 



 
 
 

 

 

 
Resposta a l’al·legació 
 
La mesura proposada per la reclamació de millorar la fiabilitat dels serveis de rodalies queda 
recollida dins XIF07 Conjunt d’actuacions que permetin un balanç equilibrat de circulacions als 
túnels de Barcelona.  
 
Amb aquesta actuació s'ha d'alliberar pressió en els túnels de Barcelona i millorar la fiabilitat del 
sistema. A banda, correspon al Pla de Rodalies de Renfe proposar mesures concretes de millora 
de la fiabilitat com les reclamades. El DTES ja té a la seva agenda seguir reclamant aquestes 
mesures a Renfe amb caràcter general ja que afecten a totes les rodalies de Barcelona, no 
només l'àmbit PEMV. 

 
 

14.  Plantejament d’una política tarifària competitiva i equitativa 

 
Al·legació formulada 
 
La política tarifària de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) pel 2020 ha fet una aposta 
important per afavorir les persones usuàries habituals del transport públic i s’ha de valorar molt 
positivament per això. Però tanmateix ha deixat algunes disfuncions que no afavoreixen l’ús del 
transport públic en el cas de les corones metropolitanes. 
 
Amb l’encariment dels desplaçaments per a les persones usuàries de les targetes T-casual, T-
familiar i T-grup s’ha volgut afavorir les persones usuàries habituals en detriment de les 
esporàdiques. Però dins d’aquest grup de persones usuàries dels títols T-casual, T-familiar i T-
grup hi ha una gran diversitat de persones usuàries, incloses moltes persones que sense 
desplaçar-se diàriament ni tampoc esporàdicament viatgen sovint amb transport públic. Aquest 
pot ser el cas d’aquelles persones de les corones metropolitanes que es desplacen sovint a 
Barcelona per motius de feina o d’estudis, tot i no fer-ho diàriament; o bé per raons d’oci, 
familiars, comercials o d’altra mena. Així mateix, dins del grup de persones usuàries de la T-
casual pot haver-hi qui disposi de diversos títols de transport perquè efectua desplaçaments a 
diferents destinacions per diferents motius i amb diferents freqüències. Tots aquestes persones, 
han vist com se’ls han encarit els desplaçaments que han de cobrir amb una T-casual, de 
manera que això suposa un risc de desintentivació en l’ús del transport públic. 
 
Per altra banda, cal assenyalar que el sistema tarifari de l’ATM suposa un greuge per a les 
corones metropolitanes, on s’evidencia la desproporció existent entre el preu dels 
desplaçaments, per una banda, i la distància recorreguda i la menor oferta i competitivitat dels 
serveis disponibles, per altra banda.  En aquest sentit, cal emfasitzar que les freqüències de pas, 
la multimodalitat i les possibilitats i facilitats de transbordament al Vallès Oriental i a la segona 
corona no són comparables amb les de l’àrea metropolitana. 
 
Cal, doncs, que el PEMV reculli la necessitat de modificar la política tarifària actual per corregir 
els greuges territorials existents i per revertir les disfuncions assenyalades a l’hora d’incentivar 
l’ús del transport públic a les corones metropolitanes. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV incorpora les mesures GM03 per a la implantació de la T-Mobilitat i s'ha ampliat el 
contingut de la seva descripció en aquesta fase de millora després del procés d'al·legacions. En 
la línia de la política tarifaria, i seguint les indicacions del pdM de l'ATM, la T-Mobilitat permetrà 
en un futur modificar el sistema de tarifes avançant cap a un nou model que permeti recollir la 
reclamació presentada a l'al·legació. 

 

15.  Reequilibri territorial i capil·laritat del transport públic 

 
Al·legació formulada 
 



 
 
 

 

 

Les mancances en l’accés als serveis de mobilitat en algunes zones del territori perpetuen 
desigualtats i segregacions que sovint acaben generant desequilibris territorials. En aquest 
sentit, el PEMV hauria d’incloure en l’avaluació de les seves mesures el seu grau de contribució 
al reequilibri territorial del Vallès, en consonància amb les estratègies del PTMB del qual emana. 
 
Per altra banda, és imprescindible que el PEMV aprofundeixi en l’establiment de mesures i 
instruments adreçats a millorar la connexió i coordinació amb tots els serveis d’aportació a les 
línies principals, garantint una bona capil·laritat a la xarxa de transport públic per assegurar la 
cobertura fins a la població dispersa, tan estesa al Vallès. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV no avalua les mesures individualment sinó com a conjunt, de manera que es pugui 
avaluar el model de mobilitat proposat com un tot i no la suma de les parts.  
 
Així, tota la concepció del PEMV ja està dissenyada amb l'objectiu que demana la reclamació, 
millorar el reequilibri territorial.  
 
Un dels principals objectius del PEMV és precisament millorar la mobilitat interna del Vallès, i 
mes concretament en les relacions transversals entre els dos Vallesos, principalment pel que fa 
a la connectivitat en transport públic. Es conclou que tant els objectius del PEMV com la seva 
proposta d'acció i tal i com demostra els resultats de la seva avaluació, el Pla concorda amb la 
present reclamació. 
 
El PEMV preveu una millora en la estructuració i potenciació del model de xarxa de transport 
públic per carretera. La proposta integrada de transport públic per carretera del PEMV pretén 
millorar les connexions internes entre els àmbits del Vallès i les relacions amb l’entorn 
metropolità i Barcelona. A més de potenciar els serveis de bus exprés, es basa en la creació 
d’una xarxa BRCAT, actuació XIB01 i XIB02, que connecta els principals corredors o sistemes 
urbans del Vallès entre si i amb les estacions ferroviàries, complementada amb una xarxa 
estructurant del Vallés, actuació XSTP09 que acaba de connectar els pols de segon nivell, 
configurant ambdues propostes una xarxa principal que ressegueix els principals corredors i 
nodes del Vallés a mode de eixos verticals i horitzontals. Finalment, es troba la resta de xarxa 
interurbana que acaba de donar capil·laritat a tot el territori i la xarxa d’autobusos urbans que 
queda fora de l’objecte d’aquest pla.  
 
Aquesta millora en l'estructuració provindria de la combinació de les següents actuacions 
previstes en el PEMV: 

 XSTP01 Reforç del servei exprés.cat als corredors de la Vall del Tenes i Riera de Caldes  

 XSTP02 Implantació de les mesures de l’estudi de millora dels serveis de transport per 
carretera al Vallès  

 XSTP03 Millora d’oferta de TPC en zones de baixa densitat  

 XSTP09 Desenvolupar una configuració final de xarxa estructurant del TPC per carretera 
complementària al BRCAT XSTP10 Estudiar el nou marc concessional del transport per 
carretera Xarxa d'infraestructures viàries per al transport privat. 

 
Es considera doncs que la proposta final del PEMV dona resposta a la present al·legació. 

 
 

16.  Optimització modal complementària 

 
Al·legació formulada 
 
En alguns casos, la xarxa de transport públic del Vallès presenta duplicitats entre els diferents 
modes de transport públic, sobretot en els eixos on conflueixen tren i autobús o amb el transport 
urbà. 
 
Per tal de prevenir aquestes situacions ineficients, el PEMV ha de proporcionar els instruments 
necessaris per assegurar una coordinació integral de tots els serveis de transport públic, 



 
 
 

 

 

optimitzant les redundàncies i assolint així una millora dels serveis abans d’abordar inversions 
addicionals. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV ha incorporat, ja que la majoria de concessions de transport interurbà per carretera 
gestionades per la DGTiM acaben l’any 2028 i, tot i que l’horitzó del PEMV és l’any 2026, la 
planificació del nou marc concessional haurà de començar abans. El PEMV estudiarà el nou 
marc concessional plantejant una nova estructura de concessions dins del Vallès que sigui 
coherent amb les millores de xarxa proposades en les mesures anteriors com són els corredors 
BRCAT, la xarxa estructurant complementària o el transport a la demanda. El nou marc també 
treballarà en la convivència de serveis urbans i interurbans en entorns metropolitans amb serveis 
complementaris. Mentrestant el principal treball que s’està realitzant és la creació de convenis de 
coordinació de competències entre Ajuntaments i la Generalitat , amb ja més de 20 convenis al 
Vallès, per garantir la prestació coordinada de serveis urbans i interurbans en els àmbits de 
conurbacions o continu urbà. 

 
 

17.  Sistemes de transport a la demanda 

 
Al·legació formulada 
 
El PEMV ha d’establir les solucions per aconseguir una millor oferta de transport als nuclis de 
població petits i mitjans del Vallès Oriental ja que, en alguns casos, aquesta oferta és molt baixa 
o fins i tot inexistent. Al mateix temps, cal millorar la viabilitat dels serveis existents, tenint en 
compte l’extensió territorial de línies existents com a possible factor d’oportunitat.  
 
En aquest sentit, el desplegament del transport a la demanda en aquests àmbits és una bona 
oportunitat per garantir l’accessibilitat al transport públic, tenint present la necessitat de trobar 
solucions adaptades a la realitat de cada municipi i àdhuc coherents i integrades amb la resta de 
la xarxa de transport públic. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
[Sense resposta]. 

 
 

18.  Diagnosi i millora de la xarxa viària secundària 

 
Al·legació formulada 
 
La xarxa viària secundària del Vallès necessita una diagnosi i planificació pròpia, coherent i 
actualitzada, que clarifiqui les relacions amb la xarxa primària i amb la xarxa urbana, i que 
resolgui les disfuncions actuals. 
 
Cal que el PEMV incorpori la proposta de millora de la xarxa viària existent a diverses actuacions 
que s’han descartat però que són molt importants per a la comarca, com són algunes millores en 
la C-17, AP-7, C-35, eix del Tenes, carretera de la Roca, carretera Granollers-Sabadell, 
carretera del Masnou i carretera de Sant Celoni a Arenys de Mar. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV és un pla de mobilitat que defineix les actuacions estratègiques de millora prioritàries 
fins a un horitzó 2026. En el marc de la seva proposta, s'inclouen propostes en diferents modes 
de transport, incloses les propostes de millora de la xarxa viària per a millorar la mobilitat i 
connectivitat dels desplaçaments en vehicle privat.  
 
La sol·licitud demana una sèrie de millores a la xarxa viària que s'analitzen individualment a 
continuació:  



 
 
 

 

 

1) Millores de la C-17: estan contemplades en el PEMV a través de la mesura XIVP03 
Ampliació capacitat a la C-17 de Mollet a Granollers i nova connexió amb AP-7.  

2) Millores a l'AP-7: estan contemplades en el PEMV a través de les mesures XIVP02 
Actuacions de millora capacitat puntual i als enllaços del corredor AP-7/B-30 XIVP04 
Actuacions de millora de la capacitat als principals punts de congestió.  

3) Millores a la C-35, eix del Tenes, carretera de la Roca, Carretera de Granollers, carretera 
del Masnou i carretera Sant Celoni-Arenys. Queden recollides a través de dues mesures 
del PEMV: XIVP04 Actuacions de millora de la capacitat als principals punts de 
congestió i XIVS05 Millores a la xarxa comarcal i local (C-243c,...). 
 

En aquest marc, el PEMV proposa accions concretes de millora, tanmateix, es tracta de 
definicions des d'un punt de vista estratègic que caldrà definir en detall en posteriors estudis i 
projectes específics.  
 
Així, el PEMV no defineix el detall en el disseny de les mesures, com tampoc defineix els traçats 
de les noves infraestructures, les afectacions sobre el sòl les expropiacions o les mesures de 
mitigació de l'impacte ambiental, totes elles es definiran en els citats estudis i projectes 
específics.  
 
Les accions de millora concretes que caldrà realitzar específicament a l'eix viari esmentat a la 
reclamació com són ampliacions de plataforma, millora dels enllaços, millora de seguretat viària, 
millora de la senyalització, etc, seran definits en posteriors estudis i projectes específics sobre 
aquest eix. 

 
 

19.  Nous accessos a la C-33 

 
Al·legació formulada 
 
La propera supressió del peatge a la C-33 ha de contribuir al reequilibri entre el trànsit d’aquesta 
via i el de la C-17, actualment saturada. En l’actualitat, la C-33 no disposa d’una sortida direcció 
Barcelona que permeti l’enllaç amb la C-59 o amb la futura estació intermodal de la Llagosta.  
 
Per tal de garantir el funcionament òptim de la futura estació intermodal de mercaderies, és molt 
important que es millorin aquestes connexions al més aviat possible. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
La proposta final del PEMV incorpora una nova mesura no prevista en la versió sotmesa a 
informació pública precisament per donar resposta a diverses al·legacions presentades sobre el 
desequilibri de trànsit entre la C-17 i la C-33 i el canvi que suposarà l'alliberament del peatge de 
la C-33 l'any 2021.  
 
La nova mesura incorporada és la XIVP20 Estudi dels efectes sobre la mobilitat de l’alliberament 
dels peatges de la C-33 i l’AP-7.  
 
L’any 2021 finalitzen les concessions de les autopistes AP-7 i C- 33 Barcelona – Montmeló 
(peatge de La Llagosta). Amb l’alliberament del peatge es preveu un reencaminament del 
vehicle privat des de vies actualment lliures de peatge cap a aquestes. Alhora, aquest fet pot 
provocar també canvis en el repartiment modal dels corredors associats a aquestes vies.  
 
Amb aquest estudis previs es pretén determinar les previsions de mobilitat amb l’alliberament del 
peatge i els problemes de capacitat que poden sorgir especialment als enllaços existents i 
preveure les noves mesures de millora de connectivitat amb la nova configuració.  
 
L'estudi haurà d’enfocar diferents millores de connexió en el territori, com el projecte de connexió 
entre la C-17 i la C-58 (previst en el llarg termini en el PEMV) o la connectivitat amb la C-59 i 
inclourà propostes d’alternatives de connexió a l’AP-7 i BV-5001 fora el nucli urbà de Mollet.  
 
A més, ha d’incloure s’estudiarà les possibles mesures de pacificació, amb possibles millores 



 
 
 

 

 

infraestructurals per a la promoció de la mobilitat no motoritzada i del transport públic per 
carretera, en vies paral·leles que experimentaran una reducció de la mobilitat amb l’alliberament 
del peatge com la C-35 i la C-17 amb millora de la connectivitat de la xarxa local per donar 
servei al conjunt del corredor i estudiant pacificacions d’alguns trams d’aquestes vies.  
 
Finalment, l’estudi analitzarà també efectes de caràcter més puntual com un millora accessibilitat 
a la terminal de la Llagosta, millores de fluïdesa a la Ronda Sud de Mollet, o millora de 
l’accessibilitat a la Roca Village (amb problemes actuals de congestió), o preveure una sortida 
de la C-33 en sentit Barcelona directament des del polígon de Can Prat per enllaçar amb la 
Ronda Sud de Mollet entre d’altres. 

 
 

20.  Ronda del Vallès 

 
Al·legació formulada 
 
El PEMV preveu la Ronda del Vallès en el Tram Abrera-Terrassa i la millora de la ronda nord 
dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell.   
 
En canvi, pel que fa al tram de la Ronda del Vallès comprès entre Castellar del Vallès i 
Granollers, el PEMV no en concreta la necessitat, i preveu que el Departament de Territori i 
Sostenibilitat elaborarà un estudi d’oportunitat que analitzi funcionalment i territorialment la 
necessitat, o no, les seves característiques funcionals i quin dels corredors definits al PTMB 
hauria de ser l’òptim. 
 
Però per altra banda, l’Estat espanyol està elaborant l’estudi informatiu del tram Terrassa-
Granollers de l’Autovia Orbital de Barcelona B-40. De fet el maig de 2018 algunes 
administracions (no va ser el cas del Consell Comarcal del Vallès Oriental) van rebre la consulta 
sobre l’abast de l’avaluació ambiental del projecte, amb l’objectiu, entre d’altres, de recollir les 
possibles alternatives d’actuació, informacions o normes que hagin de ser especialment 
considerades.   
 
En aquest sentit, cal que el PEMV i la Generalitat de Catalunya duguin a terme els mecanismes i 
iniciatives de coordinació necessaris per tal d’assegurar que l’Estat tingui en compte el territori 
per qualsevol decisió sobre el traçat, característiques de disseny i oportunitat d’aquesta 
infraestructura, tal com ja va sol·licitar el Consell Comarcal del Vallès Oriental al Ministeri de 
Foment el 2017 i 2018 conjuntament amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental i la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV és un document de planificació que ha proposat un conjunt d’actuacions pel seu any 
horitzó 2026. EL PEMV proposa la Ronda nord dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell 
però descarta el tram de Ronda del Vallès de Castellar a Granollers en l’horitzó del pla. El 
document no entra a definir el traçat de les infraestructures, que s'estudiaran en detall en el 
projecte específic, tot i això recull per la Ronda nord del Sistemes urbans de Terrassa i Sabadell 
que el seu traçat i encaix territorial es determinarà en col·laboració i coordinació entre totes les 
administracions, especialment els ajuntaments afectats, i amb l'objectiu principal de reciclar i 
optimitzar les infraestructures de mobilitat existents, preservar el màxim el territori i alliberar 
trànsit que avui circula per l'interior dels nuclis urbans. 
 
A més, es proposa incorporar representants del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
urbana en els grups de seguiment de la implementació de les mesures proposades en el PEMV. 

 
 

21.  Creació d’una xarxa pedalable de mobilitat quotidiana 

 
Al·legació formulada 
 



 
 
 

 

 

Les actuacions en favor de la bicicleta són una estratègia clau per a la sostenibilitat, la salut, la 
qualitat de vida i l’autonomia de les persones.  
 
El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 19 de juliol de 2017 ja va acordar impulsar la 
creació de la xarxa de camins per a la mobilitat quotidiana del Vallès Oriental, amb l’objectiu, 
entre d’altres, d’elaborar una xarxa de camins d’abast comarcal que connecti a peu i en bicicleta 
els municipis del Vallès Oriental. 
 
El PEMV proposa l’execució alguns corredors pedalables entre nuclis urbans propers amb 
volums importants de mobilitat, com seria el cas de Cerdanyola - Badia, Terrassa - Sabadell o 
Llinars - Cardedeu. Però a la proposta li manca un caràcter de xarxa estructurant, que articuli 
una alternativa per als desplaçaments intermunicipals en bicicleta.  
 
És oportú remarcar les sinergies per al territori de la ruta Eurovelo 8. Aquesta ruta, que ha de 
connectar Cadis amb Atenes recorrent la riba del Mediterrani, permetrà atreure un elevat nombre 
de cicloturistes al Vallès i suposarà una gran oportunitat per al desenvolupament de les xarxes 
locals d’itineraris de mobilitat quotidiana i turística així com de serveis associats al cicloturisme. 
En aquest sentit, cal incorporar com a projecte vertebrador d’aquesta xarxa pedalable el pas de 
la ruta Eurovelo 8 pel Vallès Oriental, en relació amb el qual el Ple del Consell Comarcal ja va 
expressar el seu suport el febrer de 2019.  
 
En definitiva, cal que el PEMV incorpori una proposta de xarxa pedalable estructurant molt més 
definida i ambiciosa, que integri la ruta Eurovelo 8 i que aposti per la bicicleta com una 
alternativa atractiva, segura i viable per a desplaçaments intermunicipals de fins a 7 km en 
condicions adequades. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV té com a objectiu la millora de la quota modal en bicicleta i a peu en els desplaçaments 
interurbans al Vallès. S’espera arribar a quotes modals de fins al 7% en bicicleta en els 
principals itineraris on es desenvolupi una via pedalable. El pdM ha definit un conjunt de xarxa 
pedalable interurbana connectada en l'àmbit del Vallès. El PEMV ha seleccionat fonamentalment 
d’aquest conjunt de xarxa aquells itineraris que aportin una major demanda potencial per millora 
la quota de la mobilitat activa del conjunt. En primera instància es van prioritzar els itineraris amb 
una major mobilitat potencial i amb distàncies inferiors a 5-7 km i també es van incorporar 
aquelles relacions interurbanes amb poblacions per sobre dels 20.000 habitants. Així es va 
incrementar la xarxa proposada a l’entorn dels 120 km, que significa una important inversió. Tot i 
aquesta gran inversió, per la voluntat de priorització la proposta va deixar una xarxa inconnexa 
en determinats punts. Durant el procés d’al·legacions s’ha sol·licitat des de diversos ens 
l’increment de la xarxa pedalable, amb una major visió de xarxa i major connectivitat. Així, i amb 
l’objectiu d’aconseguir una xarxa connexa i una millora de la connectivitat a poblacions inferiors 
a les considerades anteriorment, s’han incorporat altres actuacions prioritàries de millora de la 
xarxa interurbana de vies pedalables directament a la proposta del PEMV. Tot i això, aquelles 
propostes que s’han considerat que tenien itineraris alternatius competitius ja proposats o 
existents no s’han incorporat, per mirar de prioritzar el cost global de les actuacions, amb una 
proposta final de 150 km de nova xarxa. Tot i que el Pla se centri a identificar les connexions 
interurbanes pedalables, s'ha tingut en compte que aquests eixos tinguin continuïtat en la trama 
urbana.  
 
Així principalment cal destacar la incorporació a la xarxa pedalable del PEMV: la continuïtat de 
l’itinerari Granollers – Cardedeu – Llinars - Vilalba Sasserra – Sant Celoni fins a Gualba i Riells i 
Viabrea, les antenes des de Cardedeu i Llinars a Cànoves i Samalús i a Sant Pere i Sant Antoni 
de Vilamajor, el perllongament de l'itinerari del marge esquerre del Besòs – Mogent Montcada – 
Martorelles - Montornès del Vallès - Vilanova del Vallés i la Roca del Vallès amb antenes a 
Vallromanes i Sant Fost de Campsentelles, el perllongament de l’eix del Congost de Granollers 
fins a la Garriga, la incorporació de l'eix del Tenes de Parets del Vallès a Bigues i Riells, la 
connectivitat entre la vall Tenes i la del Congost Bigues i Riells – l’Ametlla del Vallès i la Garriga, 
la connexió Caldes de Montbui - Lliçà d’Amunt - Canovelles i que ja connectava amb Granollers, 
la connexió Lliça de Vall – Granollers, eix Ripollet-Santa Perpètua, que permetria la connexió 
amb l’eix Riera de Caldes i Mollet pel nord, la continuïtat, perllongament de l’Eix Montcada – La 



 
 
 

 

 

Llagosta fins Mollet i Montmeló i fins Granollers, el perllongament del itinerari Terrassa – 
Sabadell – Barberà fins Cerdanyola i Montcada per l’eix N-150 i finalment la continuïtat del 
Sabadell – Sant Quirze fins la UAB. El conjunt de la xarxa ciclable proposat en l’escenari PEMV 
es pot visualitzar de manera conjunta a l’apartat 6.3.3 o 7.4 del PEMV, els itineraris reflectits 
però són indicatius en ser el PEMV un document de planificació que no pot arribar al detall de 
definir el millor itinerari a projectar.  
 
Durant el període d'al·legacions del PEMV hi ha hagut diverses al·legacions per ampliar l'oferta 
de xarxa ciclable proposada en el pla. S'han analitzat totes en conjunt i s'ha proposat una 
ampliació de 33 km sobre la xarxa inicial proposada. S'ha incorporat una mesura nova al PEMV 
que explica aquesta ampliació. La present al·legació per a ampliació de xarxa ciclable Cardedeu 
- Llinars del Vallès fins a Granollers com s'ha esmentat s'ha recollit en aquesta proposta del 
PEMV pel que fa a relacions o connexions pedalables entre municipis, si bé no és objecte del 
Pla determinar amb detall itineraris concrets.  
 
La xarxa pedalable prevista al PEMV s'ha definit sobre la base d'una mobilitat quotidiana que 
faciliti el canvi modal i contribueixi a un millor equilibri territorial, social i ambiental. Tot i així, hi 
ha trams o eixos de la xarxa pedalable proposada que poden formar part de la xarxa 
cicloturística local i/o de llarg recorregut. El DTES impulsa la planificació i implantació de la xarxa 
cicloturística d'abast català en el marc de l'Estratègia catalana de la bicicleta 2025, una xarxa 
que preveu rutes com l'Euro Velo 8, la InterCatalunya i les grans rutes fluvials, entre d'altres. En 
aquest sentit, no ha estat prioritari i objecte del PEMV la definició de corredors o eixos 
eminentment cicloturístics o d'oci. 

 
 

22.  Ampliació del corredor ciclable Cardedeu - Llinars fins a Granollers 

 
Al·legació formulada 
 
Entre els corredors ciclables proposats pel PEMV, es preveu l’execució del sistema urbà de 
Granollers i del corredor Cardedeu – Llinars del Vallès. Aquestes dues propostes es troben a 
una distància suficientment curta i sense desnivells considerables per unificar-les en una única 
xarxa ciclable, de manera que es proposa l’ampliació del corredor Cardedeu – Llinars del Vallès 
fins a Granollers per tal de fomentar els desplaçaments intermunicipals en bicicleta en aquest 
eix. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
[S’ha respost conjuntament amb l’al·legació anterior]. 

 
 

23.  Ampliació de la previsió d’aparcaments segurs per a bicicletes a les estacions 

 
Al·legació formulada 
 
El PEMV preveu replicar experiències com la gàbia per a bicicletes de l’estació de Cardedeu en 
altres estacions ferroviàries del Vallès, i proposa la realització d’un estudi de priorització per 
escollir 15 localitzacions on implementar aquest sistema. 
 
Tenint en compte que al Vallès hi ha 58 estacions de tren, el nombre d’aparcaments segurs 
previstos al PEMV resulta insuficient per a cobrir el territori. Cal assenyalar que la presència 
d’aparcaments segurs és un dels factors clau per escollir la bicicleta com a part d’un 
desplaçament intermodal en transport públic, i que el volum d’inversió necessari per a aquestes 
actuacions és relativament baix, per tant resulta raonable fer una proposta més ambiciosa, que 
fins i tot pugui incloure les estacions d’autobusos de la comarca. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
Per potenciar l'ús de la bicicleta i la seva complementarietat amb el transport públic és important 



 
 
 

 

 

l’existència d’aparcaments segurs a les estacions de transport públic que millorin la seguretat 
contra el robatori de bicicletes. El PEMV que va ser sotmès a informació pública i institucional va 
fer la proposta de quinze nous aparcaments segurs de bicicletes en estacions de transport 
públic. Aquest conjunt d’actuacions s’afegeixen a actuacions sobre la xarxa d’FGC i d'ADIF que 
s’han vingut fent darrerament al Vallés, a través del sistema Bicibox de l’AMB, o experiències 
com a la UAB, el Bicimag de Sant Quirze del Vallès o tancats d’ajuntaments sobre la xarxa ADIF 
a Cardedeu, Santa Maria Palautordera, Granollers o Sant Quirze. Aquest tancats permeten un 
important capacitat d'aparcament segur de bicicletes amb dissenys molt optimitzats de l’espai i 
amb doble pis. Durant el procés d’informació pública i institucional, diferents ens han sol·licitat la 
major potenciació d’aquests aparcaments. Fruit d’aquesta demanda s’ha incrementat fins a 30 la 
construcció de nous aparcaments segurs de bicicleta en estacions de transport públic, que 
representen una inversió aproximada d’un milió d’euros. 
 
Tot i que aquests aparcament no són actuacions d’elevada complexitat, no s’ha definit al PEMV 
el seu emplaçament ja que depèn de diversos factors com la disponibilitat d’espais o la capacitat 
de gestió de l'aparcament, entre d’altres; en aquest sentit s’han proposat estudis de priorització o 
localització per escollir-ne les localitzacions més viables. El disseny d’aquests aparcaments ha 
de garantir l’accessibilitat per a totes les persones usuàries i establir uns condicionants mínims 
per garantir-ne la seguretat, com per exemple una bona il·luminació en període nocturn i la 
ubicació de càmeres de videovigilància combinades amb les ja existents a les pròpies estacions. 
El sistema de gestió d’aquest aparcaments ha de tendir a ser interoperable per garantir que les 
persones usuàries puguin accedir de forma àgil als diferents aparcaments. També s’ha d’avaluar 
la possible incorporació de bicicletes compartides en aquest espais. Aquestes actuacions que es 
proposen en estacions de transport públic poden, lògicament, complementar-se amb altres 
aparcaments segurs en l'àmbit local en equipaments o espais urbans que ho requereixin però 
aquests, per la seva lògica més local, no figuren entre les actuacions directes del PEMV.  
 
El PEMV incorpora una mesura específica per a ampliar la xarxa d'aparcaments segurs per a 
bicicleta. No és objecte del PEMV especificar exactament tots els punts on s'implementaran 
aquests punts d'aparcament. Tanmateix, en la nova versió del PEMV s'especificaran alguns 
exemples. 

 
 

24.  Millora de la quota de transport ferroviari de mercaderies 

 
Al·legació formulada 
 
Actualment, una part mínima del transport de mercaderies aprofita la xarxa ferroviària per a la 
seva activitat, per la qual cosa és ineludible accelerar el canvi modal cap al transport de 
mercaderies en ferrocarril. 
 
Per aquest motiu, el PEMV ha de formular propostes més concretes en aquest sentit, per poder 
connectar les terminals logístiques amb el ferrocarril de forma alternativa al transport per 
carretera i millorar la ineficiència del sistema logístic actual. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV inclou les dues propostes més rellevants del territori en matèria de capacitat per 
traspassar mercaderies cap al ferrocarril. Es tracta de XITM01 Nova estació intermodal de 
mercaderies a la Llagosta i XITM02 Conversió ample mixt Sant Celoni-Mollet.  
 
Les dues s'emmarquen dins de l'Agenda Catalana del Corredor Mediterrani, que suposa el 
document de referència en la millora del transport de mercaderies per ferrocarril a Catalunya.  
 
Les mesures plantejades són concretes tal i com demana la reclamació, per tant, es considera 
que el PEMV dona ja resposta a l'al·legació. 

 
 

25.  Tractament específic de la distribució urbana d’última milla 



 
 
 

 

 

 
Al·legació formulada 
 
La distribució urbana de mercaderies ha patit un increment considerable arran de l’impacte del 
comerç electrònic, cosa que suposa un repte logístic i ambiental per als municipis. 
  
En aquest sentit, cal que el PEMV tracti específicament la logística d’última milla, incorporant 
mesures orientades a l’optimització de la mobilitat i de millora de la qualitat urbana. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
El PEMV ja incorpora una mesura específica relacionada amb la Distribució urbana de 
mercaderies. Es tracta de XITM03 Promoció de l'ambientalització dels vehicles de transport de 
mercaderies i harmonitzar i millorar la DUM al Vallès, que el propi PEMV defineix de la següent 
manera:  
 
La DUM és un element clau per al correcte funcionament de l’activitat econòmica de les ciutats. 
No obstant, l’actual DUM genera unes externalitats que cal minimitzar: 

 Contaminació (emissions, soroll, etc.). 

 Congestió i disminució de la velocitat mitjana de circulació. 

 Seguretat viària. 

 Ocupació de l’espai públic durant les operacions de càrrega i descàrrega. 

 Problemes de convivència amb altres agents/usuaris de la via pública. 
 

Aquestes externalitats han augmentat en els darrers anys degut al creixement i consolidació del 
comerç electrònic, que està suposant una forta transformació de la distribució urbana de 
mercaderies.  
 
En aquest context, s’ha elaborat el Llibre Blanc de la Distribució Urbana de Mercaderies que és 
una de les iniciatives impulsades per la Taula del Sector Logístic de la Regió Metropolitana de 
Barcelona i emmarcades dins l’Acord polític per a la millora de la qualitat de l’aire del Conurbació 
de Barcelona.  
 
Seguint les directrius del pdM 2020-2025. El PEMV pren com a referència per a la millora de la 
DUM el conjunt de millores i innovacions que proposa el Llibre Blanc, organitzades en quatre 
grans àmbits d’actuació.  
 
Es conclou doncs que el PEMV ja es planteja alineat amb la present reclamació. 

 
 

26.  Actuacions als grans centres generadors de mobilitat 

 
Al·legació formulada 
 
El PEMV preveu impulsar plans específics de mobilitat per als grans centres generadors de 
mobilitat del Vallès. Al Vallès Oriental, destaquen el circuit de Catalunya i el centre comercial la 
Roca Village, en ambdós casos amb importants reptes de mobilitat pendents d’afrontar. 
 
És important que les actuacions previstes al PEMV a l’entorn d’aquests centres, com la nova 
estació de rodalies de l’R3 o la millora de l’enllaç de la C-60 amb l’AP-7, juntament amb altres 
actuacions necessàries com la LOF, l’intercanviador R3-R8 i la interconnexió R2-R3, es 
coordinin amb els plans específics que preveu el PEMV. Per aquest motiu, el PEMV hauria 
d’incloure directrius, objectius i calendaris més concrets en aquest sentit. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
La nova versió del PEMV, modificada i enriquida després del procés d'al·legacions, incorpora un 
major detall en la descripció de la mesura GM02 sobre plans de mobilitat en polígons industrials 
seguint les directrius del pdM 2020-2025 i enumera quins són els polígons prioritaris sobre els 



 
 
 

 

 

que començar a implementar aquest tipus de plans. 

 
 

27.  Desenvolupament de polítiques adreçades a la gestió de la demanda i al 
desenvolupament de noves oportunitats 

 
Al·legació formulada 
 
El model de planificació i desenvolupament de la mobilitat basat exclusivament en projeccions 
tendencials de la demanda i en les respostes basades en l’oferta d’infraestructures i serveis 
resulta limitat i insuficient per abordar els reptes actuals de mobilitat i ambientals. 
 
Precisament, la pandèmia de la COVID-19 ha evidenciat el potencial d’estratègies que ja 
s’albiraven i que amb la crisi sanitària han eclosionat amb força, com el teletreball o el comerç 
electrònic. 
 
En aquest sentit, cal que el PEMV inclogui actuacions adreçades a la gestió de la demanda com 
pot ser el desenvolupament d’estratègies d’impuls del teletreball, d’autocontenció o de millora de 
la integració dels criteris de mobilitat sostenible en la planificació territorial i urbanística, tenint en 
consideració que pel seu caràcter preventiu aquestes mesures tenen una relació cost/benefici 
més elevada en la millora de la mobilitat que la majoria d’actuacions sobre la xarxa 
d’infraestructures i serveis. 
 
Alhora, el PEMV hauria d’emfasitzar les noves oportunitats econòmiques associades al 
desenvolupament d’aquetes noves estratègies, per exemple, en els sectors tecnològics i 
logístics, així com posar en valor la contribució a l’assoliment dels objectius ambientals del 
PEMV. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
Les Mesures del PEMV responen a criteris de millora de la mobilitat, per fer-la més sostenible i 
segura. En l'àmbit dels desplaçaments laborals, el PEMV proposa l'actuació GM02 que ja ha 
estat comentada en la reclamació anterior. Tanmateix l'impacte del teletreball i la seva possible 
tendència serà estudiat en el seguiment del PEMV on s'ha incorporat una anàlisi específica 
d'impacte del COVID sobre el PEMV. 

 
 

28.  Polígons industrials 

 
Al·legació formulada 
 
El Vallès Oriental és una comarca amb una forta activitat econòmica i amb un gran nombre de 
polígons industrials, que generalment s’han implantat sense tenir en compte l’accessibilitat amb 
transport públic. Això fa que la majoria de polígons industrials no tingui estacions del transport 
públic properes i acaba determinant una gran dependència de la mobilitat amb vehicle privat, 
que molt sovint és l’únic mode de transport amb el qual s’hi pot accedir. A més, la mobilitat 
laboral en vehicle privat associada als polígons industrials és especialment crítica per la 
distribució horària que té, concentrada precisament en les franges horàries de més congestió de 
la xarxa viària. 
 
D’acord amb tot això, cal que el PEMV estableixi més mesures de mobilitat específiques 
associades als polígons industrials. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
Es respon conjuntament amb la reclamació (26) 

 
 

29.  Millora de la resiliència de la xarxa de transport 



 
 
 

 

 

 
Al·legació formulada 
 
El temporal Gloria d’enguany a contribuït a prendre consciència de les previsions d’augment de 
la freqüència i incidència dels fenòmens meteorològics extrems. Aquests fenòmens causen 
nombrosos danys materials i personals, i tenen un impacte sobre les diferents xarxes 
d’infraestructures i serveis de mobilitat, fent necessàries sovint grans inversions i temps per a la 
restitució. 
 
Així doncs, cal incorporar criteris de resiliència en el disseny, execució i manteniment de les 
infraestructures, per tal de reduir, en la mesura del possible, l’impacte d’aquests fenòmens. En 
aquest sentit, també resulta necessari diagnosticar la resiliència de les diferents xarxes 
d’infraestructures del Vallès per poder actuar preventivament allà on sigui necessari. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
L'al·legació demana incorporar criteris de resiliència en l'execució i manteniment de les 
infraestructures. El PEMV es un pla de mobilitat que defineix les actuacions estratègiques de 
millora prioritàries fins a un horitzó 2026. En el marc de la seva proposta, s'inclouen propostes 
en diferents modes de transport, incloses les propostes de millora de la xarxa viària per a 
millorar la mobilitat i connectivitat dels desplaçaments en vehicle privat.  
 
En aquest marc, el PEMV proposa accions concretes de millora, tanmateix, es tracta de 
definicions des d'un punt de vista estratègic que caldrà definir en detall en posteriors estudis i 
projectes específics.  
 
Es considera doncs que aquests criteris de resiliència seran definits en aquests projectes 
específics per a cada mesura. Tanmateix, destacar que el disseny de les infraestructures ja té en 
compte per definició que la infraestructura estigui condicionada per fenòmens climàtics amb els 
períodes de retorn que indica la normativa corresponent. Per tant, la reclamació ja està 
considerada en tots els projectes que aprova el Departament de Territori. 

 
 

30.  Adaptació a l’escenari posterior a la COVID-19 

 
Al·legació formulada 
 
La pandèmia de la COVID-19 ha alterat completament la mobilitat de la nostra societat. Alguns 
exemples d’aquests canvis són la reducció dràstica de l’oferta del transport públic durant l’estat 
d’alarma, les mesures de distanciament social i les recomanacions sanitàries, la reducció dels 
desplaçaments per mobilitat obligada causada per la irrupció del teletreball de manera 
generalitzada, o el nou impuls que han rebut les polítiques de foment de la mobilitat activa i 
l’augment de l’espai públic disponible per a vianants i bicicletes. 
 
Per tal de mantenir-se com a instrument útil de planificació de la mobilitat, el PEMV ha d’adaptar-
se a aquest nou escenari, incorporant les actuacions necessàries. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
La crisi de la COVID-19 tindrà efectes significatius sobre la mobilitat en els propers anys. En 
primer lloc la previsió de pèrdua de llocs de treball reduirà la mobilitat global. En segon lloc, la 
inseguretat en font als contagis ha fet que la mobilitat actual es decanti cap al vehicle privat en 
front al transport públic. En tercer lloc, un augment el teletreball pot modificar els hàbits de 
mobilitat actuals, reduint la mobilitat de commuters diaris però incrementant la distància mitjana 
dels usuaris degut una deslocalització de les residències fora dels nuclis urbans densos. 
Aquests tres aspectes tindran un efecte sobre les prospectives de mobilitat pel 2026 previstes 
pel PEMV. A més, una previsible crisi econòmica pot reduir la disponibilitat de fons per a la 
inversió pública, que condicionaria el ritme de implementació de noves infraestructures, afectant 
així el calendari previst pel PEMV.  
 



 
 
 

 

 

En aquests moments és impossible fer una previsió de quina magnitud tindran els aspectes 
descrits així com la duració temporal que tindran aquests efectes. Per aquest motiu és 
especialment rellevant l’elaboració dels proposats informes de seguiment, on s’ha recollit 
incloure una anàlisis específica de l’efecte COVID sobre la proposta i previsió temporal del 
PEMV. 

 
 

31.  Comissionat per a l’execució i òrgan de seguiment territorial 

 
Al·legació formulada 
 
La concurrència d’administracions competents en l’execució de les actuacions planificades i la 
proximitat de l’horitzó temporal fixat per l’any 2026 fan que sigui veritable repte el 
desenvolupament de les propostes del PEMV, i conseqüentment, l’assoliment dels seus 
objectius.  
 
I no cal dir que l’assoliment dels objectius del PEMV és del tot ineludible per dotar-nos d’un 
sistema de mobilitat més competitiu i sostenible d’acord amb la Llei 9/2003, de mobilitat; que 
doni resposta a les necessitats de la ciutadania; que contribueixi a un model territorial més 
equilibrat d’acord amb el PTMB; i que permeti afrontar reptes tan candents com el de 
l’emergència climàtica i la qualitat de l’aire. 
 
Per altra banda, els consells comarcals del Vallès Occidental i Vallès Oriental hem ofert la 
màxima col•laboració des del 2016 en el procés d’elaboració del PEMV, i hem propiciat amb èxit 
la participació de les administracions locals, de les entitats i de la ciutadania, prescrita per la Llei 
9/2003, de mobilitat, i que ha estat ben remarcable, constructiva i enriquidora.  
 
Tanmateix, després de tots aquests anys d’ençà de la Llei de mobilitat i vista l’experiència 
participativa en l’elaboració del PEMV, cal posar al dia la participació pública i estendre-la també 
al desenvolupament i seguiment de l’execució del PEMV. 
 
Tenint tot això en consideració, i per tal de garantir l’efectivitat del PEMV i atendre els requisits 
de participació territorial, cal, per una banda, la creació d’un comissionat per a l’execució del 
PEMV; i, per una altra, i de forma complementària, preveure i dissenyar la governança efectiva 
del PEMV, mitjançant la creació d’un òrgan orientat a vetllar per l’execució de les actuacions 
planificades i l’assoliment dels objectius fixats, amb capacitat de seguiment i incidència sobre 
l’execució de les propostes, i amb representació territorial política i civil equilibrada de les dues 
comarques del Vallès Occidental i Vallès Oriental, juntament amb la Generalitat de Catalunya i 
les altres administracions amb competències en el PEMV. 

 
Resposta a l’al·legació 
 
La proposta final del PEMV incorpora la proposta de creació de la figura d’un Comissionat dins el 
Departament de Territori i Sostenibilitat que realitzi les funcions de coordinador del PEMV a 
l’hora de fer un seguiment del compliment de la proposta, gestionar els informes de seguiment 
proposats a continuació i ser l’encarregat de coordinar els comitès de seguiment estratègic, 
tècnic i social. Es recull doncs i s'accepta la reclamació. 

 
 

Al·legacions dels ajuntaments de la comarca i dels grups polítics del Consell Comarcal 

 
Al·legació formulada 
 
Tenir igualment en consideració les al•legacions rebudes dels ajuntaments de la comarca i dels 
grups polítics del Consell Comarcal següents: 

 Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

 Ajuntament de Granollers 

 Ajuntament de la Llagosta 

 Ajuntament de Mollet del Vallès 



 
 
 

 

 

 Ajuntament de Montornès del Vallès 

 Ajuntament de Parets del Vallès 

 Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 

 Ajuntament de Tagamanent 

 Ajuntament de Vallromanes 

 Ajuntament de Vilanova del Vallès 

 Grup comarcal d’ERC i ajuntaments de l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de 
Montbui, Campins, Cardedeu, la Garriga, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, 
Montseny, Parets del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de 
Martorelles, Tagamanent i Vallromanes 

 
Resposta a l’al·legació 
 
Veure la resposta de cada al·legació a la fitxa de l’al·legació presentada per cada ajuntament 
individualment. [No s’han fet avinents aquestes respostes al Consell Comarcal] 

” 
 

 
14. Precs i preguntes. 
 
El president 
 
Deixeu-me fer dues consideracions, la primera finalment la liquidació del pressupost, o el 
resultat pressupostari de l’any 2020 és força positiu, i entenem també que el romanent de 
tresoreria és positiu, els números senyora interventora es van enviar a la Diputació de 
Barcelona perquè faci un informe econòmic-financer, quan tinguem aquest retorn podrem... 
o que els auditin, senyora interventora? 
 
La interventora 
 
No, la revisió tècnica informàtica només. L’auditoria i l’informe em correspon a mi, només la 
revisió tècnica del programa informàtic. 
 
El president 
 
Val, llavors a nivell de romanent també els números seran positius, ens vam i em vaig 
comprometre davant de tots que aquella pujada del 13,5% dels serveis socials, si hi havia 
romanent de tresoreria positiu, aquesta pujada no seria la del 13,5, per tant puc dir que hi ha 
romanent de tresoreria positiu i que estem estudiant quina quantitat podem rebaixar aquesta 
pujada del 13,5%, gairebé segur que aquest 13,5, un 1,5 recordeu que ens venia dels 
pressupostos de l’Estat, per tant efectivament va haver un 12% de pujada, el que creiem que 
avui podem dir és que, i ho vaig dir en el Consell d’alcaldies, que el retorn als ajuntament 
d’aquesta part de pujada serà important, i possiblement estarem per sota del llindar del 5 o 
6% només de pujada, inclós aquí l’1,5 que ens tocava per Llei de pressupostos de l’Estat, 
per un tema de despesa de personal. Ho he dit bé senyora interventora? 
 
La interventora 
 
Correcte. 
 
El president 
 
Llavors quan ho tinguem tot definit, però sí que us puc avançar que finalment la pujada 
estarà per sota del 6%, creiem i esperem que sigui fins i tot una mica menys, però aquí ho 
poso en quarantena, però estem treballant amb aquests números, crec que haurem complert 



 
 
 

 

 

amb la paraula que vam donar arrel d’aquesta gestió positiva dels recursos del Consell 
Comarcal. També donar les gràcies, i així s’ha de fer, a la Generalitat perquè ens ha donat 
una subvenció extra del fons de cooperació de prop de 165.000 euros arrel de la visita que 
els presidents i presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Vallès Occidental i jo 
mateix vam fer a la consellera Budó. Arrel d’aquesta visita hem aconseguit un petit millor 
finançament dels consells comarcals. Aquesta és una, i segona, en els precs i preguntes, jo 
us deixaré, els portarà el vicepresident Emilio Cordero, perquè des de les 8 m’esperen els 
treballadors i treballadores de Bosch de les Franqueses, que avui els cito però m’han dit que 
també ve gent del Comitè d’empresa, i amb la meva doble vessant que si ve gent del Comitè 
d’empresa, d’alcalde de les Franqueses i president del Consell Comarcal, si ve gent del 
Comitè d’empresa que en principi eren només treballadors, però ara m’han comunicat que 
també ve gent de Comitè d’empresa, els atendré i els hi comunicaré oficialment que el 
Consell Comarcal per unanimitat ha aprovat la moció que el Comité d’empresa va presentar. 
Per tant cedeixo la paraula al vicepresident Emilio Cordero perquè acabi de presidir aquest 
ple. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
President, li volia fer un petit prec a vosté, després en tot cas comencem amb precs i 
preguntes, però aprofitant que s’havia aprovat la moció de l’amnistia, li volia fer un prec que 
és que es traslladés l’aprovació de la mateixa als companys Jordi Turull, Raül Romeva, que 
són vallesans i al president del grup parlamentari d’Esquerra, que també és vallesà, Josep 
Maria Jové. 
 
El president 
 
Molt bé, senyor secretari m’ho recorda i així ho farem. Senyor Cordero, endavant. 
 
El senyor Francesc Colomé Tenas abandona la sessió. 
 
El senyor Emilio Cordero Soria 
 
Moltes gràcies, passaríem paraula als grups, en aquest ple s’ha aprovat el ROC amb la qual 
cosa seguim amb els dos precs i les dues preguntes, penso que del altre ple estava tot 
contestat, si no recordo malament, si hi ha alguna cosa tenim aquí el gerent, que si hi 
hagués alguna cosa ho traslladaria. Llavors donaríem paraula als diferents grups, Esquerra 
Republicana? 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Tenim 4 intervencions, son 3 preguntes i un prec, començaré jo mateix, després la Pamela 
Isús, l’Enric Gisbert i acabarà la Marina Planellas. La meva pregunta és com es troba el 
procés de la plaça de la gerència, si ens ho poden explicar una mica. 
 
El senyor Emilio Cordero Soria 
 
Molt bé, passem a les diferents preguntes si no us sembla malament, i després si de cas, el 
que farem després al final, les deixaríem pel que tocaria al següent ple i les contestaríem 
ben explicades, si hi hagués alguna anterior, si voleu podríem parlar amb el Toni en alguna 
de les preguntes que no fos en el ple, però per tenir tota la informació correcte, les 
passaríem al següent ple. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 



 
 
 

 

 

En tot cas que comencin la Pamela, l’Enric i la Marina. 
 
La senyora Pamela Isús i Sauri 
 
Bona nit a tothom, tenia una pregunta, a veure si em podeu ajudar, referent a uns ajuts lider 
que es van aprovar al 2014, que s’han acabat al 2020, i volia saber si el Consell Comarcal, 
que quan es van fer al 2014 no vam entrar com a comarca del Vallès Oriental, si aquesta 
vegada estaveu treballant en això per presentar-nos i lluitar una mica perquè ens deixin 
entrar, sobretot m’ho reclamen alguns productors locals de Sant Pere. 
 
El senyor Emilio Cordero Soria 
 
Gràcies Pamela, Enric endavant. 
 
El senyor Enric Gisbert i Tomàs 
 
Bona nit i moltes gràcies, no se a qui anirà adreçada la pregunta, si al Jordi Manils o a l’Àlex 
(Valiente), en qualsevol cas la meva pregunta va referida sobre el programa dels New 
Generation que més enllà del que podeu tenir previst internament, si us hem plantejat coses, 
tal i com funciona els New Generation que s’han de presentar abans a la Generalitat, perquè 
la Generalitat els presenti a Madrid, m’agradaria saber si us heu plantejat per exemple coses 
com el tema del Vallès ciclable, d’aconseguir tota una xarxa ciclable entre les poblacions del 
Vallès, vist que és una cosa que costa molt, però sembla que ara que es bellugaran diners, 
si ens posem tots d’acord crec que seria una cosa molt important per la comarca. Tenim 
temes pendents, dono unes quantes raons, com és el Eurovelo, aquesta famosa ruta 
ciclable pel Mediterrani bàsicament, i que sembla que està encallada pel Maresme perquè 
encara no se por on passarà i estaria molt bé que el Vallès Oriental fos un ramal de 
l’Eurovelo, i per exemple dir que hi ha comarques o zones com les comarques del Baix 
Empordà i les gironines en general que ens porten molta avantatge amb això i que poden 
ser un model a l’hora de pensar en un Vallès ciclable i no només des del punt de vista 
turístic, també vull expressar el fet que sigui un tema de mobilitat dels polígons industrials 
que en tenim molts, i reforçar evidentment la mobilitat amb l’altre Vallès. Ara fa just un any 
es presentava el pla de mobilitat a les Franqueses justament, i el tema ciclable estava sobre 
la taula, per tant el fet d’apostar per això no se si ho comptempleu, i amb aquests arguments 
que us dono pensem que és prou important pel nostre futur. Gràcies. 
 
El senyor Emilio Cordero Soria 
 
Enric moltes gràcies, i teníeu un prec, endavant. 
 
La senyora Marina Planellas i Alegre 
 
Gràcies, bon vespre a tothom, m’agradaria fer un prec a la resta de grups comarcals, 
aprofitant que avui hem presentat la moció feminista, la qual ha resultat aprovada per 
unanimitat, i després de sentir els discursos dels portaveus de la resta de grups polítics, 
demanar que aprofitem aquestes mocions i totes les que calgui per cedir la veu a les vostres 
companyes de grup, per aconseguir així intervencions més paritàries, ja que la igualtat no 
només l’hem de predicar, sinó que també l’hem de practicar, gràcies. 
 
El senyor Emilio Cordero Soria 
 
Moltes gràcies Marina per l’intervenció. Algun grup polític més que vulgués intervenir? Si no 
hi ha cap més pregunta, si no us sembla malament i per completar aquestes preguntes que 
penso que son bastant complexes, i podríem dir aquí qualsevol bestiesa, Enric penso que és 



 
 
 

 

 

bastant complex el tema New Generations, Pamela potser no tenim les dades de manera 
correcte i potser seria millor contestar-les de manera correcte, i Marc, sí que el procés de 
gerència està en marxa, però potser al següent ple podríem donar tota la informació més 
complerta. Si us sembla bé, respondríem aquestes preguntes en el proper ple, perquè siguin 
més complertes per als consellers responsables o les conselleres responsables, Marina, 
agafem aquest guant perquè a qui li toqui que respongui, i també agafem aquest guant del 
tema que es posi a disposició dels diferents grups aquesta petició que fèies. Toni endavant. 
 
El gerent 
 
El tema de gerència, ja hi ha un calendari fet, el proper 31 de març es publicaran les 
admissions i exclusions provisionals, s’ha de donar uns plaços perquè els possibles 
exclosos presentin al·legacions, ens aniríem al 16 d’abril i a partir del 26 d’abril hi hauria tot 
el procés d’entrevistes, etc. La comissió de valoració està formada per un membre de la 
Diputació de Barcelona, un membre de l’Ajuntament de Barcelona i un del Consell 
Comarcal. 
 
El senyor Emilio Cordero Soria 
 
Potser és la pregunta menys complexa Marc, i aquí les dades són més fàcils, però penso 
que si hi ha preguntes s’ha de donar la certesa en allò que estem responent i penso que val 
la pena traslladar-ho al proper ple i contestar-ho al proper ple, gràcies Toni per la 
intervenció. Aquesta quedaria contestada Marc, si hi ha alguna cosa més estem a 
disposició. Si no hi ha cap pregunta ni prec més, aixecaríem la sessió, moltes gràcies, i que 
tingueu bona nit i bona setmana santa. 
 
 
S’aixeca la sessió a les vint hores i vint-i-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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