
 

 

ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió  
Núm.  2021/4 
Caràcter: Sessió Extraordinària 
Data: 28 d´abril de 2021 
Hora d’inici:  16:02 h 
Hora de fi: 16:11 h 
Lloc: Granollers, mitjançant sessió telemàtica operada amb Zoom segons les 
característiques tècniques previstes en el Decret de Presidència 2021PRES000286, de 22 
d’abril 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 
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 
Senyora Magali Miracle Rigalos 
 
S’inicia la sessió a les setze hores i dos minuts, amb l’ordre del dia següent: 
 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
1. Aprovar la modificació de l’acord de Ple de 16 de desembre de 2020, d'aprovació del 
conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura amb l’Ajuntament 
de Fogars de Montclús. 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
2. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar uns llocs de treball temporals. 
 
3. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar provisió d’uns llocs de treball 
temporals per urgència mitjançant concurs. 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
 
4. Modificar l'acord d'aprovació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament Bigues i 
Riells per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa 
Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i 
Formació, modificada per  les ordres TSF/115/2019 i TSF/20/2020, i la Resolució 
TSF/2831/2020, de 30 d’octubre. 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
5. Aprovar les Bases reguladores dels ajuts de menjador i llur convocatòria per al curs 
escolar 2021/2022. 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000211, de 19 de març de 
2021, al 2021PRES000277, de 20 d'abril de 2021. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER000245, de 19 de març de 2021, 
al 2021GER000440, de 21 d'abril de 2021. 
 
INTERVENCIÓ 
 
3. Donar compte de les resolucions adoptades contràries a les objeccions formulades per 
la Intervenció, amb omissió de la funció d'interventora i anomalies d'ingressos. Exercici 
2020. Liquidació. 
 
El president 
 
Benvinguts i benvingudes a la sessió del ple extraordinari del Consell Comarcal d’avui 28 
d’abril de 2021. 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 



 

 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
1. Aprovar la modificació de l’acord de Ple de 16 de desembre de 2020, d'aprovació del 
conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura amb 
l’Ajuntament de Fogars de Montclús. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 21 d’abril de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 9 de març de 2021, Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i Territori, ha 

emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El Ple extraordinari del Consell Comarcal de 16 de desembre de 2020 va aprovar un conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Fogars de Montclús per a la prestació del servei d’assistència 
tècnica en matèria d’arquitectura amb una dedicació de 3,5 hores setmanals, a partir del 23 de 
novembre de 2020. 
 
Tanmateix, està previst que el servei es podrà iniciar el 8 de març de 2021 enlloc de la data 
inicialment fixada. 
 
En la comptabilitat de l’exercici 2020 hi ha reconegut el dret de sis-cents vint-i-sis euros amb noranta-
sis cèntims (626,96 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 11 46220 Assistència tècnica de 
medi ambient i territori. 
 
Així doncs, cal modificar l’acord d’aprovació del conveni corresponent en els termes que segueixen. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Fixar l’inici del servei a partir del 8 de març de 2021 i la dedicació en 3,5 hores setmanals.  

 
2. Establir el cost total de l’assistència tècnica pel 2021 en 4.863,27 euros, tenint en compte l’inici 

del servei a partir del 8 de març de 2021. 
 
3. Establir el cost corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte segon en 5.936,77 

euros anuals. 
 
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 626,96 euros (sis-cents vint-i-sis euros amb noranta-sis cèntims) a 

càrrec de l’aplicació pressupostària 11 46220 de l’exercici 2020.” 

 
2. El 21 d´abril 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 16 de desembre de 2020, 
d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica a l’Ajuntament de Fogars de Montclús en matèria d’arquitectura. 
 



 

 

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 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. 

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

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

 
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 16 de desembre de 2020, d’aprovació del contingut i la 

signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Fogars 
de Montclús en matèria d’arquitectura, 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 Rovira Rovira, alcalde-president de l’Ajuntament de Fogars de 
Montclús, assistit per la secretària de la corporació, senyora Maria del Pilar Pérez Raposo. 
 
 

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 Fogars de Montclús, 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 accidental 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 Fogars de Montclús, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix 

d’assistència en matèria d’arquitectura 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’arquitectura.  
 
 
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’arquitectura per part 
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, actuacions, ordenances i contractes de serveis en l’àmbit de l’arquitectura 
2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 

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

matèria d’arquitectura sobre les obres i infraestructures de companyies de serveis 
4. Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir, dur a terme 

coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre el planejament urbanístic i sobre les obres, equipaments i serveis de 
titularitat municipal, en l’àmbit de l’arquitectura 

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

 
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  
3,5 hores setmanals. 
 



 

 

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 la 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 4.863,27 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, el cost 
anual del servei s’estableix en 5.936,77 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. 

 
3. Pel que fa a l’import corresponent a l’any 2021 l’AJUNTAMENT ha d’abonar al Consell 

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

4. Pel que fa a l’import corresponent a la resta d’anys de vigència del conveni, l’AJUNTAMENT 
ha d’abonar 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 del 

8 de març 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.” 

 
 
2. Donar de baixa l’import de 626,96 euros (sis-cents vint-i-sis euros amb noranta-sis 

cèntims) a càrrec de l’aplicació pressupostària 11 46220 de l’exercici 2020. 
 

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Fogars de Montclús.”  
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 30 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
La senyora Susana Barroso Valverde s’incorpora a la sessió. 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
2. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar uns llocs de treball temporals. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 21 d’abril de 2021, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIO DE FETS 
 
1. El 8 de març de 2021, el senyor Oscar Frias Pérez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, 

ha emès l’informe següent:  
“ Persones i valors 
EXP: X2021002108 

 



 

 

1. La comarca té atribuïdes les funcions d'assistència i de 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.  
 

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, estableix la 
competència de la comarca per a la prestació d’assistència jurídica als municipis. 

 
3. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha de disposar de tècnics superiors de serveis jurídic per 

a l’execució de les tasques que es relacionen a continuació:  
 
a) Donar suport jurídic a nivell extern (entitats locals i altres institucions i organismes púbics) i 

intern a la pròpia institució  
b) Assessorar en l’elaboració i tramitació d’expedients administratius i propostes de resolucions 

administratives, especialment en matèries de contractació, urbanisme i llicències.  
c) Fer el seguiment de la normativa, jurisprudència i doctrina jurídica que pugui afectar la gestió 

de l’activitat de la Corporació.  
d) Elaborar i redactar informes jurídics, plecs de clàusules administratives particulars, decrets, 

propostes de resolució, convenis i concerts, contractes civils, i administratius, bases per a 
subvencions, ordenances i reglaments municipals, i d’altra documentació jurídica que sigui 
necessària.  

e) Defensa jurídica en recursos administratius  
f) Assessorar en la interposició de procediments contenciosos administratius  

 
4. L’1 de desembre de 2018 la senyora Maria Carme Sayós Motilla, amb DNI 3394XXXX, signa 

contracte d’obra i servei amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 

5. El 30 de novembre de 2021, esta previst que l’esmentat contracte fineixi i per tal d’atendre els 
compromisos derivats de les competències i convenis signats i requeriments normatius resulta 
necessari seleccionar de nou el lloc de treball temporal següents:   
 
Un tècnic/ca superior de serveis jurídics, grup de classificació A1, escala d’administració 
general de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrit a l’àrea de Serveis Jurídics.  

 
Per això,  
 
PROPOSO:  
 
1. Iniciar el procés per al a selecció d’un tècnic/ca superior de serveis jurídics, grup de 

classificació A1, subescala tècnica superior, escala d’administració general de la plantilla del 
personal laboral temporal del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrit a l’Àrea de Serveis 
Jurídics. 
 
A aquests lloc de treball corresponent les retribucions corresponents al grup A1 d’acord amb el 
detall següent:  

 
Sou base:   1.214,39 € 
Complement de destí:     481,48 €  
Complement específic:     910,59 €  

 
A aquest lloc de treball li corresponen les funcions següents:  
 

- Redactar i revisar expedients de contractació (plecs, actes, acords, contractes, informes, 
entre d’altres). 

- Redactar i revisar convenis 
- Redactar i revisar bases per a l’atorgament de subvencions i els respectius acords 
- Redactar i revisar ordenances, fiscals i reglamentaries.  
- Redactar, analitzar i revisar recursos administratius 
- Redactar i revisar escrits d’al•legacions i altra documentació jurídica  
- Examinar i contestar recursos administratius 



 

 

- Cerca de doctrina, jurisprudència i legislació per orientar els serveis comarcals 
- Elaborar i obrir expedients sancionadors, i en matèria de responsabilitat patrimonial 
- Redactar informes jurídics 
- Assistir jurídicament a ajuntaments i altres ens en el marc de convenis de col•laboració 
- Interlocutor amb tercers sobre els temes pels quals se li faculti 
- Analitzar i preparar expedients judicials 
- Analitzar i orientar jurídicament les propostes de les àrees del CCVOR 
- Redactar propostes, dictàmens i acords del òrgans de govern del CCVO 
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.”  

 
2. El 12 de març de 2021, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, 

ha emès informe que costa a l’expedient X2021002177 en relació amb la convocatòria i 
les bases per a seleccionar el lloc de treball temporal següent:  

 
- Una plaça de tècnic/ca superior de serveis jurídics, grup de classificació A1, subescala 

tècnica superior, escala d’administració general de la plantilla del personal laboral 
temporal del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a Serveis Jurídics de  
Secretaria. (X2021002108) 
 

3. El 21 d´abril de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

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

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

Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 

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

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

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

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

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

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que fa al règim de la convocatòria. 
 
7. L’article 13.1 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 



 

 

 
1. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar els llocs de treball temporals   

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

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

següents:  
 

ÀREA DE SERVEIS JURÍDICS  
 

- Una plaça de tècnic/ca superior de serveis jurídics, grup de classificació A1, 
subescala tècnica superior, escala d’administració general de la plantilla del 
personal laboral temporal del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita 
adscrita a Serveis Jurídics de  Secretaria. (X2021002108) 

 
SOU BRUT: 35.560,42 €  

 
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: 

 
- Redactar i revisar expedients de contractació (plecs, actes, acords, contractes, 

informes, entre d’altres). 
- Redactar i revisar convenis 
- Redactar i revisar bases per a l’atorgament de subvencions i els respectius acords 
- Redactar i revisar ordenances, fiscals i reglamentaries.  
- Redactar, analitzar i revisar recursos administratius 
- Redactar i revisar escrits d’al•legacions i altra documentació jurídica  
- Examinar i contestar recursos administratius 
- Cerca de doctrina, jurisprudència i legislació per orientar els serveis comarcals 
- Elaborar i obrir expedients sancionadors, i en matèria de responsabilitat patrimonial 
- Redactar informes jurídics 
- Assistir jurídicament a ajuntaments i altres ens en el marc de convenis de col•laboració 
- Interlocutor amb tercers sobre els temes pels quals se li faculti 
- Analitzar i preparar expedients judicials 
- Analitzar i orientar jurídicament les propostes de les àrees del CCVOR 
- Redactar propostes, dictàmens i acords del òrgans de govern del CCVO 
- I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 
 
Requisits de participació de les persones aspirants  

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

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

estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats 
per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el 
cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels 
nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva 



 

 

nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin 
menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.  
És preceptiva la nacionalitat espanyola en aquells llocs de treball que impliquin una 
participació en l’exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda 
dels interessos de l’Estat o de les administracions públiques. 

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

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

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

 
ÀREA DE SERVEIS JURÍDICS 

 

 Plaça de de tècnic/ca superior de serveis jurídics (A1): Llicenciatura o grau 
universitari en Dret. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
En presentar la sol·licitud, els aspirants han d’abonar en concepte de drets d’examen per 
prendre part en les proves selectives, l’import següent:  
 
A1 i A2: 31,65 euros 
 
Exempció 

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

 
Devolució de la taxa.  No serà procedent en cap cas la devolució de la taxa en els 
supòsits d'exclusió de la convocatòria per causa imputable a la persona interessada. 

 
 



 

 

3. Llista d’aspirants admesos i exclosos 
 

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

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

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

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

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

 
El tribunal pot disposar de l’assessorament d’especialistes, per a totes o algunes de les 
proves, els quals s’han de limitar a l’exercici de les seves especialitats tècniques. 



 

 

 
El tribunal ha d’adoptar les previsions necessàries perquè els aspirants amb disminució 
gaudeixin de condicions similars, per dur a terme les proves, a les de la resta dels aspirants. 
El tribunal pot demanar prèviament l’informe de l’administració laboral sanitària o dels 
òrgans competents en matèria de disminució pel que fa als aspirants que hagin al·legat 
aquesta condició. 
 
La no presentació d’un/a aspirant a qualsevol de les proves en el moment de ser cridat 
determina automàticament la pèrdua del dret a participar en la prova i en les successives, i 
queda  exclòs, en conseqüència, del procés selectiu. 
 
L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 
28 i 29 de la LPACAP. 
 
5. Inici i desenvolupament del procediment de selecció 
 
El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del 
Consell Comarcal, s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Per 
identificar-se els aspirants han de concórrer a cada exercici amb el document d’identitat. 
 
De conformitat amb l’establert a l’article 70 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) que obliga a la instrucció 
electrònica de tots els expedients administratius, el secretari del Tribunal de procés selectiu 
digitalitzarà i emetrà copia autèntica en el moment de finalització de la prova dels documents 
manuscrits que constitueixen la contestació de les persones aspirants a les diferents proves 
del procés de selecció.  
 
Les entrevistes als candidats podran fer-se mitjançant videoconferència, mitjà que permetria 
complir el requisit de constatació de la presència personal durant el desenvolupament de 
l’entrevista, tant del candidat com dels membres de Tribunal, conèixer la identitat dels 
membres i participants, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què 
aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps 
real.  
Cal tenir disponibilitat dels mitjans durant la sessió i la participació dels candidats en 
l’entrevista cal que es pugui constatar en l’expedient administratiu mitjançant la gravació.   
 

a) La plataforma és compatible amb PC, Mac, Linux, iOS i Android.  
No obstant, i d’acord amb les recomanacions de seguretat del Centre de 
Criptologia Nacional, els usuaris de Windows hauran d’actualitzar, amb 
caràcter previ a l’inici de la sessió, la plataforma Zoom a la seva ultima versió 
(actualment 5.3.2) mitjançant la descàrrega i execució de l’arxiu que es troba 
a l’enllaç següent: 
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 

b) El registre i l’accés dels aspirants a l’entrevista es du a terme a través de 
l’enllaç descrit en el punt següent.  
https://us02web.zoom.us/j/85167602747?pwd=NVdZWmFhMk9vUnRLcm
JVUy82UXFwdz09 

c) La plataforma permet l’enregistrament de la veu i la imatge de la sessió que 
resta emmagatzemada en els servidors locals del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 

 
 
ÀREA DE SERVEIS JURÍDICS 
 
- Proves per la de tècnic/ca superior de serveis jurídics, grup de classificació A1, 



 

 

subescala tècnica superior, escala d’administració general de la plantilla del 
personal laboral temporal del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita 
adscrita a Serveis Jurídics de  Secretaria. 
 

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

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

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

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

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

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

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

 L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha 
d'acreditar mitjançant certificació de l'òrgan competent (Reial Decret 1461/1982, de 25 
de juny, pel qual es dicten normes d’aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de 
reconeixement de serveis previs a l’Administració pública.) amb indicació expressa de 



 

 

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

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

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

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el 
supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà 
a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
 
6. Qualificació final 
 
La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase de concurs més 
l’obtinguda a la fase d’oposició.  
 
7. Relació d’aprovats i proposta de nomenament i de contractacions 
 
Després d’efectuar la qualificació dels exercicis, el tribunal farà pública al tauler d’anuncis 
del Consell Comarcal la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat de les proves per 
ordre de puntuació, i la trametrà a la Gerència del Consell Comarcal, perquè nomeni als 
funcionaris interins i contracti el personal laboral. 

  
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc i en els procediments de concurs 
oposició, a la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la fase d’oposició. Si 
persisteix l’empat, així com en els procediments d'oposició, segons la puntuació obtinguda 
en la quarta prova (pràctica). Si encara persisteix l'empat, es faculta l’òrgan de selecció per 
ordenar una prova d’aptitud relacionada amb les funcions pròpies de les places convocades 
que determinarà l’aspirant amb millor capacitat. 
 
El tribunal, no obstant això, només pot declarar aprovats un nombre d’aspirants no superior 
al de les places objecte de la convocatòria.  
 
8. Presentació de documents 
 
Els/les aspirants proposats/des han de presentar als Serveis de Recursos Humans de la 
corporació, en el termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de l'exposició de la llista 
de persones aprovades i sense requeriment previ, els documents acreditatius de les 
condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base general segona. 
 
9. Incompatibilitats 
 
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà 
aplicable al/a la funcionari/ària la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el 



 

 

sector públic, en compliment de la qual la persona aspirant, abans d'incorporar-se al servei 
de la corporació, ha d'efectuar una declaració d'activitats i, si escau, sol·licitar la 
compatibilitat en el formulari que li facilitaran els Serveis Persones i Valors de la corporació, 
o exercir, altrament, l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre i 
l'article 337 del Decret 214/1990. 
 
10. Adjudicació de destinacions 
 
L'assignació de les destinacions s'efectuarà directament segons l'ordre de qualificació final 
obtinguda al concurs oposició, sempre que compleixin els requisits establerts a la relació de 
llocs de treball.  
 
Un cop es faci saber les destinacions disponibles a cada un dels aspirants, aquest hauran 
de manifestar en un termini no superior a 48 hores quin és la seva opció.  
 
11. Incidències 
 
El tribunal queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant aquesta 
convocatòria i per prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves selectives. 
 
12. Impugnacions 
 
Aquestes bases i la seva convocatòria, els actes administratius que se’n derivin, així com 
l’actuació del tribunal, poden ser impugnats pels interessats en els casos i la forma 
establerts en la LPACAP. 
 
13. Disposició addicional  
 
En allò que no està previst a les bases, es procedeix d’acord amb el que preveu el RDL 
5/2015, de 30 d’octubre, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol i, supletòriament, per la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de funció pública aprovada pel 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel RD 896/1991, pel qual s’estableixen les regles 
bàsiques i programes mínims que deu ajustar-se el procediment de selecció  dels 
funcionaris de l’administració local, de 7 de juny, la Llei 30/1984, de mesures per a la 
reforma de la funció pública, de 2 d’agost, i la Llei 23/1988, modificació de la Llei de mesures 
per a la reforma de la funció pública, de 28 de juliol. 
 
Annex I: Tècnic/ca superior de serveis jurídics A1 SEC 
 
1. Adjudicació d’altres contractes del sector públic. Normes aplicables pels poders 

adjudicadors que no tinguin el caràcter d'administracions públiques. Normes aplicables 
per altres ens organismes i entitats del sector públic. Normes aplicables en l'adjudicació 
dels contractes subvencionats.  

2. Racionalització tècnica de la contractació: Acords marc. Sistemes dinàmics de  
contractació. Centrals de contractació.  

3. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius: Normes generals. 
4. Normes especials per a contractes d’obres, concessió d’obra, concessió de servei i 

subministrament.  
5. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques 

derivada de la seva actuació en matèria de contractació administrativa.  
6. Protecció de dades de caràcter personal en els contractes regulats en el Text refós de la 

Llei de contractes del sector públic. 



 

 

7. Transparència en la contractació pública en el territori de Catalunya 
8. El consorci. Objecte i caràcter. Constitució. Règim jurídic. Formes de gestió. Estatuts. 

Òrgans. Funcionament i règim d’impugnació. Règim financer. Programa, pressupost i 
comptabilitat. Patrimoni. Modificació d’estatuts. Separació de membres del consorci: 
causes i procediment. Dissolució i liquidació. 

9. Ordre jurisdiccional contenciós administratiu, àmbit, òrgans i competències.  
10. Competències de les Sales del contenciós administratiu dels Tribunals Superiors de 

Justícia. Competència territorial dels Jutjats i Tribunals. 
11. Les parts en el procediment contenciós administratiu, capacitat processal, legitimació, 

representació i defensa de les parts en el procediment contenciós administratiu.  
12. Objecte de recurs contenciós administratiu. Activitat administrativa impugnable. 

Pretensions de les parts en el procediment contenciós administratiu. Acumulació. 
Quantia del recurs en el procediment contenciós administratiu. 

13. Procediment contenciós administratiu. Procediment en primera o única instància.  
14. Diligència preliminars en el procediment contenciós administratiu. Interposició del recurs i 

reclamació de l’expedient en el procediment contenciós administratiu. 
15. Emplaçament dels demandats i admissió del recurs en el procediment contenciós 

administratiu. Quantia del recurs en el procediment contenciós administratiu. 
16. Demanda i contestació en el procediment contenciós administratiu. Al·legacions prèvies 

en el procediment contenciós administratiu. La prova en el procediment contenciós 
administratiu. 

17. Vista i conclusions en el procediment contenciós administratiu. Sentència en el 
procediment contenciós administratiu. Altres tipus de terminació del procediment en la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 

18. El Procediment abreujat en la jurisdicció contenciosa administrativa. 
19. Recursos contra resolucions processals en la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Recursos contra provisions i interlocutòries en la jurisdicció contenciosa administrativa. 
20. Recurs ordinari d’apel·lació en la jurisdicció contenciosa administrativa Recurs de 

cassació en la jurisdicció contenciosa administrativa. 
21. Recurs de cassació per a la unificació de doctrina. Recurs de cassació en interès de la 

llei. De la revisió de sentències. Recursos contra les resolucions del secretari judicial. 
22. Execució de sentències en la jurisdicció contenciosa administrativa 
23. Procediments especials en la jurisdicció contenciosa administrativa. Procediment per a la 

protecció dels drets fonamentals de la persona en la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

24. Qüestió d’il·legalitat en la jurisdicció contenciosa administrativa. 
25. Procediment en els casos de suspensió administrativa prèvia d’acords. Procediment per 

la garantia de la unitat de mercat. 
26. Mesures cautelars en la jurisdicció contenciosa administrativa. 
27. Incidents i invalidesa d’actes processals en la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Costes processals. Supletorietat de la Llei d’enjudiciament civil. 
 
 

2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’E-TAULER.” 

 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 21 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; 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 9 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, Enric Gisbert 
i Tomás, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Imma Ortega i Martí i Marina 
Planellas i Alegre. 
 
El senyor Joan Josep Galiano i Peralta s’incorpora a la sessió. 
 
3. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar provisió d’uns llocs de treball 
temporals per urgència mitjançant concurs. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 21 d’abril de 2021, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 14 d’abril de 2021 el senyor Oscar Frias i Pérez, cap de l’àrea de Persones i Valors ha 

emès l’informe següent: 
 

“INFORME EN RELACIO AMB LES BASES I CONVOCATORIA D’UN PROCÉS DE SELECCIÓ PER 
URGÈNCIA PER CONTRACTAR UN LLOC DE TREBALL TEMPORAL MITJANÇANT CONCURS. 
 
RELACIÓ DE FETS:  
 

1. El 18 de febrer de 2021  el senyor Oscar Frias i Pérez, cap de l’àrea de Persones i Valors ha emès 
l’informe següent: 

“ 

1. L’article 55 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic estableix que tots els ciutadans tenen dret a 
l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i 
capacitat, i d'acord amb el que es preveu en el present Estatut i en la resta de l'ordenament 
jurídic.  

2. Així mateix, també estableix que les Administracions Públiques, entitats i organismes a què 
es refereix l'article 2 del present Estatut seleccionaran al seu personal funcionari i laboral 
mitjançant procediments en els quals es garanteixin els principis constitucionals abans 
expressats, així com entre d’altres, la publicitat de les convocatòries i de les seves bases.  

3. L’article 14.2.12 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 estableix que correspon al Ple del 
Consell Comarcal aprovar, entre d’altres, les bases de les proves per a la selecció de 
personal i per als concursos de provisió de llocs de treball. 

4. L’article 54.1 e) Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals estableix que li correspon al Ple de la corporació 
aprovar les bases de les proves de selecció de personal i dels concursos per a la provisió 
dels llocs de treball. 
Així mateix, el punt 2 d’aquest article estableix que les competències són delegables, 
exceptuant, entre d’altres, la lletra e). 

5. En aquest primer trimestre de l’any 2021 des de l’àrea de Persones i Valors es duen a 
terme diferents processos selectius, uns relacionats amb les necessitats directes de les 
àrees i altres, amb la voluntat de constituir borses de personal que puguin garantir la 
continuïtat dels serveis en situacions no previstes.   

6. El Ple 2021/1 del Consell Comarcal, de 27 de gener de 2021, va prendre, entre d’altres, 
l’acord per la constitució d’una borsa de treball d’arquitectes tècnics/ques per tal de cobrir 
les necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat. Aquesta borsa està 
pendent de convocatòria.  

7. L’àrea de Medi Ambient i Territori presta assistència tècnica a municipis de la comarca en 
matèries com l’enginyeria, arquitectura i arquitectura tècnica i assumeix el manteniment de 
les diferents seus del Consell Comarcal.  



 

 

8. La senyora Georgina Miralpeix Vilardell amb DNI ***5827** forma part de la plantilla del 
personal funcionari interí del Consell Comarcal ocupant la plaça d’arquitecta tècnica i 
assumint funcions de coordinació, oficina tècnica i manteniment. La senyora Georgina 
Miralpeix Vilardell es troba en situació passat 8 de febrer de 2021 i es preveu que inici una 
baixa per maternitat en dates properes al 20 de març. 

 
9. Resultat del nombre de persones que treballen a l’àrea i de les diferents situacions 

personals (incapacitat temporal, ajudes socials, permisos paternitat...) l’àrea de Medi 
Ambient i Territori pateix absències de més o menys durada però que tenen incidència en 
com es presten els serveis i encàrrecs interns i externs.   

10. Per garantir l’atenció de les obligacions i dels negocis jurídics, l’operativitat de l’oficina 
tècnica i garantir s’atén els assumptes relacionats amb el manteniment de la seu del 
Consell Comarcals es fa necessari substituir la senyora GMV durant el temps que es 
prolongui la situació de incapacitat temporal i la baixa per maternitat.  

11. La despesa estimada de la substitució considerant que la baixa de maternitat comenci al 
voltant del 23 de març de 2021 s’ha calculat tenint en compte la despesa associada als 
costos de la persona que ocupi la plaça provisionalment a partir del 6 d’abril i fins el 31 de 
juliol El resum correspon amb el detall següent:  

 
DESPESA ASOCIADA A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA PER  LA 
SUBSTITUCIÓ D’UN/A ARQUITECTE/ ATÈNCIC/ A DEL 6 D’ABRIL AL 13 
D’AGOST   

16.133,52 € 

ESTALVI ARQUITECTA TÈCNICA EN SITUACIO DE BAIXA MATERNAL 11.974,53 € 

ESTALVI ARQUITECTE TÈCNICA PERMIS PATERNITAT 10.525,92 € 

COSTOS SUBSTITUCIÓ    -6.366,93 €  

 
12. La situació descrita en aquest informe correspon amb la que justifica la necessitat de 

disposar d’una borsa de personal per atendre situacions no previstes.  
13. Tenint en compte la necessitat de falta de recursos, arquitectes tècnics, de l’àrea de Medi 

Ambient i Territori i que el procés per la constitució de la borsa d’arquitectes tècnics no es 
preveu finalitzi a temps per resoldre aquesta necessitats es considera oportú la substitució 
del personal en el període d’incapacitat o baixa per maternitat. 

14. Des de l’Àrea de Persones i Valors s’ha valorat la possibilitat que les tasques que 
corresponen al lloc de treball objecte de selecció d’aquest procés de selecció puguin ser 
desenvolupades per personal adscrit a la mateixa àrea o mobilitat o transferència d’altres 
àrees, amb l’objectiu d’obtenir estalvis pressupostaris però no es possible ja que les 
persones que presten serveis amb funcions similar tenen les càrregues de treball al límit o 
es troben també en situació d’incapacitat laboral i/o permís de paternitat  

15. Es considera oportú flexibilitzar la tramitació habitual d’un expedient de selecció tenint en 
compte que el previst i aprovat pel Ple no garanteix l’atenció de la necessitat del moment 
actual.  

16. En aquest sentit cal organitzar un procés de selecció per atendre la urgència i al mateix 
temps garantir d es respectin els principis de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat per cobrir 
una plaça d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, tècnic de gestió, de la 
plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a 
l’àrea de Medi Ambient i Territori pel període de temps en que es prolongui la baixa per 
maternitat i permisos relacionats.  

17. Aquesta plaça li corresponen les retribucions brutes mensuals següents:  

Base        1.050,06 €  

Destí           432,32 €  

Específic        1.015,00 €  
18. Les funcions d’aquest lloc de treball són les següents:  

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

projectes, programes, actuacions, ordenances, subvencions i contractes de 
serveis en l’àmbit de l’arquitectura als ajuntaments. 

2) Inclou la redacció de plecs de clàusules per contractes de l’Administració i 
d’informes previs a la contractació i de proposta de resolució. Redacció i 
d’ordenances municipals relatives a obres i col•laboració en la redacció d’altres, 
com per exemples les fiscals. 

3) Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
d’arquitectura sobre les obres, infraestructures, instal•lacions i establiments, tant 
de promoció privada, com municipals, com a instància de les companyies de 
serveis. Dur a terme gestions amb les companyies i gestionar i aprovar 
econòmicament.  



 

 

4) Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir dur a terme 
coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls. Redacció de 
plans promoguts per l’ajuntament, seguiment, redactar propostes de resolució, 
coordinar la seva tramitació amb altres administracions, assessorar i informar als 
ciutadans, al respecte.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
19. Els requisits per participar en aquesta convocatòria són disposar de grau en arquitectura 

tècnica o titulació equivalent, així com el nivell C de català.  
20. Per participar en el procés de selecció les persones internades han d’enviar el CV, 

certificat acreditatiu del nivell C de Català i document que acrediti la titulació de referencia.  
 

Per això , 
PROPOSO:  
 

1. Iniciar un procediment per urgència, respectant els principis de mèrit, capacitat, igualtat i 
publicitat,  per proveir una plaça d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, tècnic 
de gestió, de la plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’àrea de Medi Ambient i Territori pel període de temps en que es 
prolongui la baixa per maternitat i permisos relacionats. . 

2. Aquesta plaça li corresponen les retribucions brutes mensuals següents:  
 



 

 

Base        1.050,06 €  

Destí           432,32 €  

Específic        1.015,00 €  
 

3. Publicar la convocatòria per urgència del procés de selecció, d’acord amb els detalls 
exposats a la relació de fets d’aquest informe, així com el procediment de presentació de 
sol·licituds de participació, als mitjans següents: 
 
Taulell d’anuncis del Consell Comarcal 
Xarxes socials corporatives del Consell Comarcal 
Servei d’ocupació local del Vallès Oriental. 
Col·legis professionals. “ 

 
2. El 19 de març de 2021, el senyor Jaume Viure Rivas, cap de l’àrea de Medi Ambient i Territori ha 

emès l’informe següent:  
“ Medi Ambient i Territori 
EXP: X2021002554 

RELACIÓ DE FETS 
 
L'Àrea de Medi Ambient i Territori (MAT) del Consell Comarcal s'ocupa, entre d'altres, 
del Servei comarcal d'assistència tècnica (SCAT), que presta servei a 20 municipis de 
la comarca; del Servei comarcal d'oficina tècnica (SCOT), que presta servei a 13 
ajuntaments de la comarca i al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental; 
i també de la gestió i manteniment dels edificis del Consell Comarcal.  
La senyora Georgina Miralpeix Vilardell, és arquitecta tècnica de l'Àrea de MAT i 
s'ocupa entre d'altres funcions de la coordinació de l'SCAT, de la gestió de projectes 
de l'SCOT i de la gestió i manteniment dels edificis del Consell Comarcal. Tanmateix, 
està de baixa des del 8 de febrer de 2021 i actualment es troba amb permís de 
maternitat des del 14 de març de 2021.  
El senyor Jordi Martínez Martínez, és arquitecte tècnic de l'Àrea de MAT i s'ocupa, 
entre d'altres, de les tasques d'elaboració d'amidaments, pressupostos, plànols, 
estudis de seguretat i salut, controls de qualitat i direccions facultatives de l'SCOT, i 
alhora col·labora en la gestió i manteniment dels edificis del Consell Comarcal. 
Tanmateix, estarà de permís per paternitat previsiblement a partir del 8 d’abril de 2021.  
Aquestes dues persones són les dues úniques de l'Àrea de MAT que disposen de la 
titulació d'arquitectura tècnica i llurs permisos s'acumulen a les baixes i permisos de 
dues persones més de l'Àrea de MAT, una de les quals, titulada en enginyeria tècnica 
industrial, per baixa des del 18 de setembre de 2020 i l'altra, titulada en enginyeria de 
camins, per paternitat des del 25 de febrer de 2021.  
Les funcions d'arquitectura tècnica desenvolupades per aquestes persones són 
crítiques per poder seguir desenvolupant els serveis esmentats i no poden ser 
assumides per cap altra persona de l'Àrea.  
En conseqüència és necessari i urgent poder incorporar una persona titulada en 
arquitectura tècnica. 
Per tant, PROPOSO,      

1. Dur a terme un procés de selecció per urgència per nomenar una persona titulada 
en arquitectura tècnica per substituir la senyora Georgina Miralpeix Vilardell 
durant el permís de maternitat i el període de compactació de la lactància, així 
com durant les vacances, baixes i permisos que pugui concatenar.”  

 
3. El 26 de març de 2021 la Intervenció comunica a l’Àrea de Persones i Valors mitjançant correu 

electrònic que: “l’expedient ha de tenir explícitament les bases adjuntes i la proposa ha de ser 
necessàriament aprovar per decret de presidència unes bases per un procés de màxima urgència”.  

 
4. El 29 de març de 2021 el senyor Oscar Frias i Pérez, cap de l’àrea de Persones i Valors ha emès 

l’informe següent: 
 

“ 

1. L’article 55 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic estableix que tots els 
ciutadans tenen dret a l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els principis 
constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'acord amb el que es preveu en el 
present Estatut i en la resta de l'ordenament jurídic.  

2. Així mateix, també estableix que les Administracions Públiques, entitats i 
organismes a què es refereix l'article 2 del present Estatut seleccionaran al seu 
personal funcionari i laboral mitjançant procediments en els quals es garanteixin 



 

 

els principis constitucionals abans expressats, així com entre d’altres, la publicitat 
de les convocatòries i de les seves bases.  

3. L’article 14.2.12 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 estableix que 
correspon al Ple del Consell Comarcal aprovar, entre d’altres, les bases de les 
proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de 
treball. 

4. L’article 54.1 e) Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals estableix 
que li correspon al Ple de la corporació aprovar les bases de les proves de 
selecció de personal i dels concursos per a la provisió dels llocs de treball. 
Així mateix, el punt 2 d’aquest article estableix que les competències són 
delegables, exceptuant, entre d’altres, la lletra e). 
 

5. En aquest primer trimestre de l’any 2021 des de l’àrea de Persones i Valors es 
duen a terme diferents processos selectius, uns relacionats amb les necessitats 
directes de les àrees i altres, amb la voluntat de constituir borses de personal que 
puguin garantir la continuïtat dels serveis en situacions no previstes.   

6. El Ple 2021/1 del Consell Comarcal, de 27 de gener de 2021, va prendre, entre 
d’altres, l’acord per la constitució d’una borsa de treball d’arquitectes tècnics/ques 
per tal de cobrir les necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat. 
Aquesta borsa està pendent de convocatòria.  

7. L’àrea de Medi Ambient i Territori presta assistència tècnica a municipis de la 
comarca en matèries com l’enginyeria, arquitectura i arquitectura tècnica i 
assumeix el manteniment de les diferents seus del Consell Comarcal.  

8. La senyora Georgina Miralpeix Vilardell amb DNI ***5827** forma part de la 
plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal ocupant la plaça 
d’arquitecta tècnica i assumint funcions de coordinació, oficina tècnica i 
manteniment. La senyora Georgina Miralpeix Vilardell es troba en situació passat 
8 de febrer de 2021 i es preveu que inici una baixa per maternitat en dates 
properes al 20 de març. 

9. Resultat del nombre de persones que treballen a l’àrea i de les diferents 
situacions personals (incapacitat temporal, ajudes socials, permisos paternitat...) 
l’àrea de Medi Ambient i Territori pateix absències de més o menys durada però 
que tenen incidència en com es presten els serveis i encàrrecs interns i externs.   

10. Per garantir l’atenció de les obligacions i dels negocis jurídics, l’operativitat de 
l’oficina tècnica i garantir s’atén els assumptes relacionats amb el manteniment de 
la seu del Consell Comarcals es fa necessari substituir la senyora GMV durant el 
temps que es prolongui la situació de incapacitat temporal i la baixa per 
maternitat.  

11. La despesa estimada de la substitució considerant que la baixa de maternitat 
comenci al voltant del 23 de març de 2021 s’ha calculat tenint en compte la 
despesa associada als costos de la persona que ocupi la plaça provisionalment a 
partir del 6 d’abril i fins el 31 de juliol El resum correspon amb el detall següent:  

 
DESPESA ASOCIADA A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA PER  
LA SUBSTITUCIÓ D’UN/A ARQUITECTE/ ATÈNCIC/ A DEL 6 D’ABRIL 
AL 13 D’AGOST   

16.133,52 € 

ESTALVI ARQUITECTA TÈCNICA EN SITUACIO DE BAIXA MATERNAL 11.974,53 € 

ESTALVI ARQUITECTE TÈCNICA PERMIS PATERNITAT 10.525,92 € 

COSTOS SUBSTITUCIÓ    -6.366,93 €  

 
12. La situació descrita en aquest informe correspon amb la que justifica la necessitat 

de disposar d’una borsa de personal per atendre situacions no previstes.  
13. Tenint en compte la necessitat de falta de recursos, arquitectes tècnics, de l’àrea 

de Medi Ambient i Territori i que el procés per la constitució de la borsa 
d’arquitectes tècnics no es preveu finalitzi a temps per resoldre aquesta 
necessitats es considera oportú la substitució del personal en el període 
d’incapacitat o baixa per maternitat.  

14. Des de l’Àrea de Persones i Valors s’ha valorat la possibilitat que les tasques que 
corresponen al lloc de treball objecte de selecció d’aquest procés de selecció 
puguin ser desenvolupades per personal adscrit a la mateixa àrea o mobilitat o 
transferència d’altres àrees, amb l’objectiu d’obtenir estalvis pressupostaris però 
no es possible ja que les persones que presten serveis amb funcions similar tenen 
les càrregues de treball al límit o es troben també en situació d’incapacitat laboral 
i/o permís de paternitat .  



 

 

15. Es considera oportú flexibilitzar la tramitació habitual d’un expedient de selecció 
tenint en compte que el previst i aprovat pel Ple no garanteix l’atenció de la 
necessitat del moment actual.  

16. En aquest sentit cal organitzar un procés de selecció per atendre la urgència i al 
mateix temps garantir d es respectin els principis de mèrit, capacitat, igualtat i 
publicitat per cobrir una plaça d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, 
tècnic de gestió, de la plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental adscrita a l’àrea de Medi Ambient i Territori pel període de 
temps en que es prolongui la baixa per maternitat i permisos relacionats.  

17. Aquesta plaça li corresponen les retribucions brutes mensuals següents:  
 

Base        1.050,06 €  

Destí           432,32 €  

Específic        1.015,00 €  
18. Les funcions d’aquest lloc de treball són les següents:  

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

sobre els projectes, programes, actuacions, ordenances, subvencions i 
contractes de serveis en l’àmbit de l’arquitectura als ajuntaments. 

2) Inclou la redacció de plecs de clàusules per contractes de l’Administració 
i d’informes previs a la contractació i de proposta de resolució. Redacció i 
d’ordenances municipals relatives a obres i col•laboració en la redacció 
d’altres, com per exemples les fiscals. 

3) Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal 
en matèria d’arquitectura sobre les obres, infraestructures, instal•lacions i 
establiments, tant de promoció privada, com municipals, com a instància 
de les companyies de serveis. Dur a terme gestions amb les companyies 
i gestionar i aprovar econòmicament.  

4) Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir dur a 
terme coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i 
controls. Redacció de plans promoguts per l’ajuntament, seguiment, 
redactar propostes de resolució, coordinar la seva tramitació amb altres 
administracions, assessorar i informar als ciutadans, al respecte.  

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

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

7) Suport al personal dels ajuntaments. 
8) Tramitar les cèdules d’habitabilitat de segona ocupació que es registren 

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

 
19. Els requisits per participar en aquesta convocatòria són disposar de grau en 

arquitectura tècnica o titulació equivalent, així com el nivell C de català.  
20. Per participar en el procés de selecció les persones internades han d’enviar el 

CV, certificat acreditatiu del nivell C de Català i document que acrediti la titulació 
de referencia.  

 
Per això , 
PROPOSO:  
 

1. Aprovar, d’acord amb les indicacions de la Intervenció del Consell Comarcal, 
mitjançant Decret de Presidència, la convocatòria i les bases per a seleccionar 
per urgència el lloc de treball temporals  següents:  
 
BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA PER URGÈNCIA DEL PROCÈS 
DE SELECCIÓP SELECCIÓ I PROVISIÓ DE PERSONAL TEMPORAL 
 

1. Objecte de la convocatòria 

 
a) És objecte d’aquesta convocatòria la selecció i provisió de la plaça temporal, pel 

període de temps en que es prolongui una baixa per maternitat i permisos 
relacionats,  següent:  
 

 Una plaça  d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, tècnic de gestió, de 
la plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
adscrita a l’àrea de Medi Ambient i Territori pel període de temps en que es 
prolongui una baixa per maternitat i permisos relacionats.  
 
Aquesta plaça li corresponen les retribucions brutes mensuals de 2.948,38 euros 
d’acord amb el detall següent:  

 
Base        1.050,06 €  
Destí           432,32 €  
Específic        1.015,00 €  

b) El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà mitjançant l’acreditació de 
les competències es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del 
currículum de cada candidat/a. Els candidats que superen l’avaluació del 
currículum seran convocats  a una entrevista individua. m  

 
c) Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb 

les funcions següents: 
 

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

2. Inclou la redacció de plecs de clàusules per contractes de l’Administració 
i d’informes previs a la contractació i de proposta de resolució. Redacció i 
d’ordenances municipals relatives a obres i col•laboració en la redacció 
d’altres, com per exemples les fiscals. 

3. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal 
en matèria d’arquitectura sobre les obres, infraestructures, instal•lacions i 



 

 

establiments, tant de promoció privada, com municipals, com a instància 
de les companyies de serveis. Dur a terme gestions amb les companyies 
i gestionar i aprovar econòmicament.  

4. Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir dur a 
terme coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i 
controls. Redacció de plans promoguts per l’ajuntament, seguiment, 
redactar propostes de resolució, coordinar la seva tramitació amb altres 
administracions, assessorar i informar als ciutadans, al respecte.  

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

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

7. Suport al personal dels ajuntaments. 
8. Tramitar les cèdules d’habitabilitat de segona ocupació que es registren 

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

 
9. Tramitar els expedients de sol•licitud d’ajuts de rehabilitació d’habitatge 

que es registren d’entrada a l’Oficina Local d’Habitatge del Consell 
Comarcal, incloent l’entrada de dades al programa específic, la redacció 
d’informes de requeriment de dades i de cartes de tramesa de 
documentació a particulars i a altres administracions, la proposta de 
resolució de l’expedient, la inspecció dels immobles i l’atenció de 
consultes relacionades. 

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

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

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

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

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

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

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

2. Requisits de participació de les persones aspirants  

Per ser admès les persones aspirants han de reunir els requisits i les condicions següents: 
 
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la 

dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i 
ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran 
admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols 
com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la 



 

 

seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents 
siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus 
progenitors.  
És preceptiva la nacionalitat espanyola en aquells llocs de treball que impliquin una 
participació en l’exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda 
dels interessos de l’Estat o de les administracions públiques. 

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

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

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

 
Titulació: Grau en arquitectura tècnica o titulació equivalent 
Altres: Nivell C de català.  

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

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

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

3. Presentació de les sol·licituds 

Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la 
sol·licitud enviant el CV, certificat acreditatiu del nivell C de Català, document que acrediti 
la titulació amb la referència del número d’oferta següent X2021002558, a l’adreça de 
correu electrònic: piv@vallesoriental.cat durant un període de 7 dies naturals de la 
publicació d’aquesta convocatòria al Tauler d’anuncis el Consell Comarcal.  
4. Llista d’aspirants admesos i exclosos 

 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la llista provisional dels aspirants 
admesos i exclosos es publicarà al web del Consell Comarcal, transparència. 
 
Així mateix, s’anuncia el lloc, la data i l’hora d’inici del procés, l ’ordre d’actuació (contenir 
el nom, els cognoms dels aspirants, ordenats alfabèticament segons els cognoms.)  dels 
aspirants i la composició de la comissió de valoració.  
 
5. Comissió de valoració 

 

Estarà formada per un mínim de tres persones i llurs suplents. Els membres que conformin 
aquesta comissió hauran de ser professionals, pertanyents a cossos o escales del grup de 
classificació similar al de la plaça- 
 
6. Acreditació de les capacitats  

 

L’acreditació de les capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del 
currículum de cada candidat/a. Els candidats que superen l’avaluació del currículum seran 
convocats  a una entrevista individual per part per de la Comissió de valoració.  
 
7. Qualificació final 
 

La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase de l’avaluació 
del currículum més l’obtinguda a la fase d’entrevista.   
 
8. Relació d’aprovats i proposta de nomenament i de contractacions 



 

 

 

Després d’efectuar la qualificació es farà públic al tauler d’anuncis del Consell Comarcal 
l’acta de la comissió de valoració amb la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat 
de les proves per ordre de puntuació, i que es trametrà a la Gerència del Consell 
Comarcal, perquè nomeni als funcionaris interins i contracti el personal laboral. 
 
2. Publicar la convocatòria per urgència del procés de selecció, als mitjans següents: 

- Taulell d’anuncis del Consell Comarcal 
- Xarxes socials corporatives del Consell Comarcal 
- Servei d’ocupació local del Vallès Oriental. 
- Col·legis professionals. “  

 

5. El 30 de març de 2021 la senyora Esperanza Colom i Canal, Interventora del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental ha emès l’informe següent:  

“ 
1. Assumpte: Contractació per urgència d' un arquitecte/a   
2. Caràcter: Preceptiu 
3. Expedient: X2021002554 
4. Àrea de gestió: Persones i valors . 
 
ANTECEDENTS DE FET 

1. En data 29/03/2021 ha tingut entrada al departament d’intervenció proposta 
d’acord de l’Àrea de Persones i Valors  que conté unes bases  previstes per a la 
convocatòria  de la contractació per urgència d' un/a arquitecte/a  

2. Aquestes bases s' incorporen a l' expedient a partir de l' informe emès per 
aquesta intervenció en relació a aquest assumpte en data 24/03/2021 

   
FONAMENTS DE DRET  

 El Text Refós de la Llei de l' Estatut Bàsic de l' Empleat Públic aprovat per Reial 
decret Legislatiu 5/2015, de 30 d' octubre. 

 El Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol. 

 Els articles 177 i següents del Text Refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d' 
abril. 

 El Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s' estableixen les regles bàsiques 
i els programes mínims al fet que ha d' ajustar-se el procediment de selecció dels 
funcionaris d' Administració Local. 

 El Text Refós de la Llei de l' Estatut dels Treballadors aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2015, de 23 d' octubre. 

 El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d' abril. 

 Els articles 21.1.g), 91, 103 i 104 de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 

 
De conformitat amb les determinacions establertes a l’art. 4.1.b).3  del Reial decret 
128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels Funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional,  

 
S’ INFORMA 
Primer. Tots els ciutadans tenen dret a l’accés a l'ocupació pública d'acord amb els 

principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'acord amb el previst en el Text 
Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i en la resta de l' ordenament 
jurídic, 
les Administracions Públiques seleccionaran al seu personal funcionari i laboral 
mitjançant procediments en els quals es garanteixin els principis constitucionals abans 
expressats, així com els establerts a continuació: 

— Publicitat de les convocatòries i de les seves bases 
— Transparència 
— Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció 
— Independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció 
— Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o 

tasques a desenvolupar 
— Agilitat, sense perjudici de l' objectivitat, en els processos de selecció 

Segon. El Reial Decret legislatiu 5/2015  de 30 d' octubre (TRLEBEP) , estableix que 

les Administracions púbiques  estan obligades a seguir procediments en els que es 



 

 

garanteixin els principis  constitucionals d' igualtat, mèrit i capacitat així com els de 
publicitat  de les convocatòries i  de les bases . 

 
Si be el termini  de publicitat , amb caràcter general es de 20 dies, en atenció al 
caràcter d' urgència de provisió del lloc de treball, d'acord amb criteris jurisprudencials 
, s' entén raonable el termini de 10 dies   com a temps prudencial per a garantir  l' 
accés efectiu de persones interessades . La publicitat ha de ser oberta, igualitària i 
publica. 
Tercer. D' acord amb l' article 10 del Reial Decret 424/2017 de 28 d' abril , pel que es 

regula el règim jurídic del control intern de les entitats  del Sector públic Local , l'òrgan 
interventor rebrà l' expedient original complert  un cop reunida tota la documentació  
preceptiva i quan s' estigui a disposició de dictar  l ' acord  per l'òrgan competent.  
Les bases incorporades a l' expedient  no estan complertes. Cal completar-les  
indicant: 
-Criteris objectius de  valoració  dels mèrits i puntuació assignada a  de cadascun dels 
mateixos. 
-Termini de publicitat de les bases  
Quart. Respecte a la competència, d' aprovació de les bases, entenent que l' 

existència de les mateixes son un requisit imprescindible per a la contractació de 
personal, si bé  d' acord amb l' establert en el Reial Decret legislatiu 2/2003 de 4 de 
novembre de la Llei d' organització comarcal a Catalunya correspon l' aprovació de 
bases per a la convocatòries de personal al Ple. En tot cas, apreciant la urgència de  la 
necessitat a cobrir, es considera que resulta d' aplicació l' establert a  l' apartat k) del 
numero 1 de l' article 21 del Reial Decret 7/85  de 2 d' abril  reguladora de les bases de 
règim local  , que determina que el President de la Corporació  té competència en  l' 
exercici de competències administratives en cas d' urgència, en matèries de 
competència del Ple donant compte al Ple en la primera  sessió que celebri per a la 
seva ratificació. 
Cinquè. Existeix consignació pressupostària suficient en el pressupost per atendre les 

despeses econòmiques que es derives de l' expedient intervingut.  
Sent el resultat de la fiscalització-intervenció prèvia de l’expedient: 

 (0) EXPEDIENT NO SOTMÈS A FISCALITZACIÓ PRÈVIA 
 (1) SENSE FISCALITZAR 
 (2) FAVORABLE 
 (3) FAVORABLE CONDICIONAT: 
 (4) FISCALITZAT AMB REPARAMENTS  

Condicions  de necessari compliment : 
1. Cal modificar les bases i incorporar-hi  per imperatiu legal els requisits essencials 
que es determinen tot seguit: 
-Criteris de valoració dels mèrits i puntuació de cadascun dels mateixos. 
-El termini de publicitat de les bases  ha de ser de mínim 10  dies. 
  
2.Cal incorporar a la part dispositiva de la proposta  la necessitat de que la resolució 
aprovatòria de les bases sigui ratificada pel Ple en  la primera sessió que celebri.  
Observacions a l’expedient (no suspensives): 

1. D' acord amb l'establert a l'apartat primer d'aquest informe. La normativa de funció 
pública preveu per a cobrir necessitats urgents i inaplaçables de personal,  la 
possibilitat de crear borses de treball  per a que l‘administració pugui accedir-hi 
per a cobrir necessitats temporals, el que permet agilitat en el procediment en cas 
d' urgència , per tant es considera necessari obrir un nou procés per a garantir la 
cobertura urgent de llocs de treball d'aquesta naturalesa en el futur.  

 
Amb l’efecte següent: 

  (1) Es retorna l’expedient per a l’esmena d’errors, o en el seu cas, aportació de 
documents perceptius.  

  (2) Procedeix la tramitació de l’expedient, en el seu cas, amb les observacions no 
suspensives indicades.  

 (3) Procedeix la tramitació de l’expedient, amb les condicions, indicades, que 
s’hauran d’esmenar amb anterioritat a la resolució del mateix.  

  (4) Sense efectes suspensius, l’Òrgan Gestor haurà d’esmenar els reparaments 
abans de sotmetre l’expedient a la seva aprovació. 

 (4) Es suspèn la tramitació de l’expedient fins que els reparaments siguin arreglats 
o be es resolgui, en el seu cas, la discrepància plantejada. 

 
Per la INTERVENCIÓ GENERAL  
Document signat electrònicament “ 

 



 

 

5. El 16 de març de 2021 el senyor Oscar Frias i Pérez, cap de l’àrea de Persones i Valors ha emès 
l’informe següent: 

 
“  

RELACIÓ DE FETS:  
 

1. El 16 d’abril de 2021  el senyor Jaume Viure Rivas, cap de l’àrea de Medi Ambient i 
Territori ha emès l’informe següent:  

 
“Medi Ambient i Territori 
EXP: X2021003534 

 
L'Àrea de Medi Ambient i Territori (MAT) del Consell Comarcal s'ocupa, entre 
d'altres, del Servei comarcal d'assistència tècnica (SCAT), que presta servei a 
20 municipis de la comarca, i de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental 
del Vallès Oriental (PCAA) d’acord amb les funcions atribuïdes per la Llei 
20/2009 de prevenció i control ambiental d’activitats. 
 
El senyor Miquel Granero Patón és enginyer tècnic de l'Àrea de MAT i 
s'ocupa, entre d'altres funcions, de prestar assistència tècnica d’enginyeria 
als ajuntaments de Caldes de Montbui, Gualba i la Roca del Vallès, amb els 
quals el Consell Comarcal té subscrits convenis de col·laboració pels quals 
s’obliga a prestar aquest servei. Així mateix, s’ocupa també d’avaluar i 
informar expedients de la PCAA.  
 
Actualment, el senyor Miquel Granero Patón està de baixa des del 19 de 
setembre de 2020, i durant tot aquest temps no ha estat possible nomenar 
una persona que el substituís, de manera que els serveis dels quals 
s’ocupava han romàs interromputs. 
 
A més, el 15 d’abril de 2021 el senyor Miquel Granero Patón ha fet avinent la 
seva voluntat de deixar el lloc de treball el 30 d’abril de 2021. 
 
En conseqüència és necessari i urgent poder incorporar una persona titulada 
en enginyeria tècnica. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Dur a terme un procés de selecció per urgència per nomenar una 
persona titulada en enginyeria tècnica que pugui rellevar el senyor Miquel 
Granero Patón en la prestació dels serveis dels quals s’ocupa i que el 
Consell Comarcal té l’obligació de prestar mitjançant conveni amb els 
ajuntaments o bé per atribució legal.” 

 
 

2. L’article 55 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic estableix que tots els 
ciutadans tenen dret a l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els principis 
constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'acord amb el que es preveu en el 
present Estatut i en la resta de l'ordenament jurídic.  
 

3. Així mateix, també estableix que les Administracions Públiques, entitats i 
organismes a què es refereix l'article 2 del present Estatut seleccionaran al seu 
personal funcionari i laboral mitjançant procediments en els quals es garanteixin 
els principis constitucionals abans expressats, així com entre d’altres, la publicitat 
de les convocatòries i de les seves bases.  
 

4. L’article 14.2.12 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 estableix que 
correspon al Ple del Consell Comarcal aprovar, entre d’altres, les bases de les 
proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de 
treball. 
 

5. L’article 54.1 e) Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals estableix 
que li correspon al Ple de la corporació aprovar les bases de les proves de selecció 
de personal i dels concursos per a la provisió dels llocs de treball. 
 



 

 

Així mateix, el punt 2 d’aquest article estableix que les competències són 
delegables, exceptuant, entre d’altres, la lletra e). 
 

6. En aquest primer semestre de l’any 2021 des de l’àrea de Persones i Valors es 
duen a terme diferents processos selectius, uns relacionats amb les necessitats 
directes de les àrees i altres, amb la voluntat de constituir borses de personal que 
puguin garantir la continuïtat dels serveis en situacions no previstes.   
 

7. El Ple 2021/1 del Consell Comarcal, de 27 de gener de 2021, va prendre, entre 
d’altres, l’acord per la constitució d’una borsa de treball d’enginyers tècnics/ques 
per tal de cobrir les necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat. 
Aquesta borsa ha quedat deserta.   
 

8. L’àrea de Medi Ambient i Territori presta assistència tècnica a municipis de la 
comarca en matèries com l’enginyeria, arquitectura i arquitectura tècnica i 
assumeix el manteniment de les diferents seus del Consell Comarcal.  
 

9. El senyor Miquel Granero Patón és enginyer tècnic de l'Àrea de MAT i s'ocupa, 
entre d'altres funcions, de prestar assistència tècnica d’enginyeria als ajuntaments 
de Caldes de Montbui, Gualba i la Roca del Vallès, amb els quals el Consell 
Comarcal té subscrits convenis de col·laboració pels quals s’obliga a prestar 
servei.  
 

10. El 15 d’abril de 2021 mitjançant escrit registre d’entrada E2021005563 el senyor 

Miquel Granero Patón amb DNI ***6391** ha comunicat la seva voluntat de deixar 
el lloc de treball el 30 d’abril de 2021.  
 

11. El 16 d’abril de 2021 el senyor Jaume Viure Rivas, cap de l’àrea de Medi Ambient i 
Territori,ha emès l’informe sol·licitant es dugui a terme un procés de selecció per 
urgència per nomenar una persona titulada en enginyeria tècnica que pugui 
rellevar el senyor Miquel Granero Patón en la prestació dels serveis dels quals 
s’ocupa i que el Consell Comarcal té l’obligació de prestar mitjançant conveni amb 
els ajuntaments o bé per atribució legal. 
 

12. La situació descrita en aquest informe, d’obligació de prestar servei i informar 
expedients de la ponència mediambiental, correspon amb la que justifica la 
necessitat de disposar d’una borsa de personal per atendre situacions no 
previstes, borsa que ha estat convocada i ha quedat deserta.  
 

13. Des de l’Àrea de Persones i Valors s’ha valorat la possibilitat que les tasques que 
corresponen al lloc de treball objecte de selecció d’aquest procés de selecció 
puguin ser desenvolupades per personal adscrit a la mateixa àrea o mobilitat o 
transferència d’altres àrees, amb l’objectiu d’obtenir estalvis pressupostaris però no 
es possible ja que les persones que presten serveis amb funcions similar tenen les 
càrregues de treball al límit o es troben també en situació d’incapacitat laboral i/o 
permís de paternitat .  
 

14. Es considera oportú flexibilitzar la tramitació habitual d’un expedient de selecció.  
 

15. En aquest sentit cal organitzar un procés de selecció per atendre la urgència i al 
mateix temps garantir es respectin els principis de mèrit, capacitat, igualtat i 
publicitat per cobrir una plaça d’enginyer/a tècnic/a del grup de classificació A2, 
tècnic de gestió, de la plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental adscrita a l’àrea de Medi Ambient i Territori. 
 

16. Aquesta plaça li corresponen les retribucions brutes mensuals següents:  
 

Base 
       

1.050,06 €  

Destí 
          

432,32 €  

Específic 
       

1.015,00 €  
 

 
Per això , 
PROPOSO:  
 



 

 

1. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar per urgència el  lloc de treball 
temporal següent:  

 
BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA PER URGÈCNIA DEL PROCÈS DE 
SELECCIÓ PROVISIÓ PER CONCURS DE PERSONAL TEMPORAL 

 
 
1. Objecte de la convocatòria 

 
a) És objecte d’aquesta convocatòria la selecció i provisió de la plaça temporal per 

urgència següents:  
 

 Una plaça temporal per urgència d’enginyer/a tècnic/a del grup de 
classificació A2, tècnic de gestió, de la plantilla del personal funcionari interí 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’àrea de Medi Ambient i 
Territori.  

 
SALARI BRUT ANUAL: 34.394,86 €  

 
b) El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà mitjançant concurs. 

L’acreditació de les capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de 
l’avaluació del currículum i els mèrits aportats per cada candidat/a. Els candidats 
que superen l’avaluació del currículum seran convocats a una entrevista 
individual.   

 
c) Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb 

les funcions següents: 
 

Li corresponen les funcions d'estudi, proposta, control, execució i/o inspecció 
referides a les activitats tècniques derivades d'una determinada titulació 
acadèmica. 1. Realitzar informes per a la Ponència Ambiental Comarcal i assistir 
a les seves reunions  
2. Assistir tècnicament als ajuntaments en matèria de seguretat i medi ambient 
sobre les activitats (realitzar informes, elaborar programes, realitzar inspeccions i 
controls, atendre visites, assistir a reunions, etc)  
3. Assistir tècnicament als ajuntaments en matèria de serveis i subministraments 
(preparació de plecs, seguiment de contractes, aprovació de factures, resolució 
d'incidències, etc)  
4. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència 
municipal en matèria de seguretat social i medi ambient sobre les obres i 
infraestructures de companyies de serveis. 
 5. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència 
municipal en matèria de seguretat i medi ambient sobre les obres i 
infraestructures de companyies de serveis.  
6. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal i 
comarcal, en l'àmbit de medi ambient i enginyeria  
7. Assistència tècnica als ajuntaments en temes diversos (eficiència energètica, 
elaboració d'ordenances, gestió de subvencions, col·laboració amb tècnics 
d'altres administracions, etc.) 

 
2. Requisits de participació de les persones aspirants  

 
Per ser admès les persones aspirants han de reunir els requisits i les condicions 
següents: 
 

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



 

 

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

c) Posseir la titulació suficient, els mèrits i capacitats i estar en condicions de tenir 
l’acreditació corresponent en la data en què s’acabi el termini de presentació de 
sol·licituds per prendre part en les proves selectives: 

 
PLAÇA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI:   
 
Titulació: Graduat/da universitari/a en enginyeria tècnica o titulació equivalent.  
 
Altres: Nivell C de català.  

 

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

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

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

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

 
3. Presentació de les sol·licituds 

 
3.1  Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran 

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

 
f) En el registre electrònic del Consell Comarcal o en el registre 

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

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

h) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament 
s’estableixi. 

i) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya 
a l’estranger. 

j) A les oficines d’assistència en matèria de registres. 
 

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

A la sol·licitud s’han d’adjuntar els documents següents: 
f) Fotocòpia del document d’identitat. 
g) Currículum vitae. 
h) Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida a les bases. 
i) Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i 

valorables a la fase de concurs (en els termes i continguts del 



 

 

epígraf 6) i dels requisits mínims necessaris per tenir dret a 
participar en les proves. 

 
3.2. El termini per presentar les sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar a partir de 

l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al tauler d’anuncis del Consell 
Comarcal i en tots aquells mitjans que garanteixen la publicitat.  
 

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

 
4. Llista d’aspirants  

 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dicta 
un decret, en el termini d’un mes, i declara aprovada la llista  dels aspirants, que s’ha de 
publicar en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal. 
L’Àrea de Persones i Valors es posarà en contacte amb els aspirants admesos per 
concretar, si s’escau, l’entrevista un cop valorat el currículum. 
  
5. Tribunal qualificador 

 

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

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

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

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

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

 
 

El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del 
Consell Comarcal, s’ha de publicar al tauler d’anuncis del Consell Comarcal. Per 
identificar-se els aspirants han de concórrer a cada exercici amb el document d’identitat. 
Les entrevistes als candidats podran fer-se mitjançant videoconferència, mitjà que 
permetria complir el requisit de constatació de la presència personal durant el 
desenvolupament de l’entrevista, tant del candidat com dels membres de Tribunal, 



 

 

conèixer la identitat dels membres i participants, el contingut de les seves manifestacions i 
el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació 
entre elles en temps real.  
 
Cal tenir disponibilitat dels mitjans durant la sessió i la participació dels candidats en 
l’entrevista cal que es pugui constatar en l’expedient administratiu mitjançant la gravació.   
 

d) La plataforma és compatible amb PC, Mac, Linux, iOS i Android.  
No obstant, i d’acord amb les recomanacions de seguretat del Centre de 
Criptologia Nacional, els usuaris de Windows hauran d’actualitzar, amb 
caràcter previ a l’inici de la sessió, la plataforma Zoom a la seva ultima 
versió (actualment 5.3.2) mitjançant la descàrrega i execució de l’arxiu 
que es troba a l’enllaç següent: 
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 

e) El registre i l’accés dels aspirants a l’entrevista es du a terme a través de 
l’enllaç descrit en el punt següent.  
https://us02web.zoom.us/j/85167602747?pwd=NVdZWmFhMk9vUnR
LcmJVUy82UXFwdz09 

f) La plataforma permet l’enregistrament de la veu i la imatge de la sessió 
que resta emmagatzemada en els servidors locals del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental. 

 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 

 

 Concurs per urgència d’una plaça temporal d’enginyer/a tècnic/a del grup de 
classificació A2, tècnic de gestió, de la plantilla del personal funcionari interí del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’àrea de Medi Ambient i Territori. 

 
L’acreditació de les capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del 
currículum de cada candidat/a i mèrits aportats.   
 
Mèrits a valorar  
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’entrevista en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents: 

c) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu 
contingut professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a 
raó d’un punt per cada any o fracció superior a sis mesos, fins a un màxim de dos 
punts. 
 

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

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

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

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



 

 

 1 punts....................de més de 300 hores 
 

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb 
especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en 
hores o en crèdits. En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o 
sigui inferior a 15 hores, quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En 
cas que es valori, es farà aplicant la puntuació mínima establerta a les bases 
específiques. 
La puntuació màxima en aquesta fase serà de 4 punts. Per superar aquesta fase els 
candidats han d’obtenir al menys 2 punts.   
 
Els candidats que superen l’avaluació del currículum seran convocats  a una entrevista 
individual per part per Tribunal del procés.  
 
La puntuació de l’entrevista, de caràcter obligatòria per tots els aspirants que hagin 
superat la fase anterior, però no eliminatòria,  serà entre 0 i 5 punts.  
 

7. Qualificació final 
 

La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase  de concurs 
més l’obtinguda a la fase d’entrevista.  
 
8. Relació d’aprovats i proposta de nomenament i de contractacions 

 

Després d’efectuar la qualificació de les dues fases, el tribunal farà pública al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat per 
ordre de puntuació, i la trametrà a la Gerència del Consell Comarcal, perquè nomeni als 
funcionaris interins i contracti el personal laboral. 
 
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc i en els procediments de concurs, 
a la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la fase d’avaluació dels 
mèrits. Si persisteix l’empat, segons la puntuació obtinguda en l’entrevista. Si encara 
persisteix l'empat, es faculta l’òrgan de selecció per ordenar una prova d’aptitud 
relacionada amb les funcions pròpies de les places convocades que determinarà l’aspirant 
amb millor capacitat. 
 
El tribunal, no obstant això, només pot declarar aprovats un nombre d’aspirants no superior 
al de les places objecte de la convocatòria.  
 
9. Presentació de documents 

 

Els/les aspirants proposats/des han de presentar als Serveis de Recursos Humans de la 
corporació, en el termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de l'exposició de la llista 
de persones aprovades i sense requeriment previ, els documents acreditatius de les 
condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base general segona. 
 
10. Incompatibilitats 

 
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà 
aplicable al/a la funcionari/ària la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el 
sector públic, en compliment de la qual la persona aspirant, abans d'incorporar-se al servei 
de la corporació, ha d'efectuar una declaració d'activitats i, si escau, sol·licitar la 
compatibilitat en el formulari que li facilitaran els Serveis Persones i Valors de la 
corporació, o exercir, altrament, l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre i l'article 337 del Decret 214/1990. 
 
11. Adjudicació de destinacions 

 
L'assignació de les destinacions s'efectuarà directament segons l'ordre de qualificació final 
obtinguda al concurs, sempre que compleixin els requisits establerts a la relació de llocs de 
treball.  
Un cop es faci saber les destinacions disponibles a cada un dels aspirants, aquest hauran 
de manifestar en un termini no superior a 48 hores quin és la seva opció.  
 
12. Incidències 

 

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



 

 

 
13. Impugnacions 

 

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

 

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

 

3. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal.” 

 
 

 
Per això, 
PROPOSO:  
 

1. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar per urgència el lloc de treball temporal 
següent:  
 
BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÈS DE SELECCIÓ I PROVISIÓ PER 
URGÈNCIA DE PERSONAL TEMPORAL MITJANÇANT CONCURS 

 
1. Objecte de la convocatòria 

 
a) És objecte d’aquesta convocatòria és la selecció i provisió per urgència de la plaça temporal 

següent:  
 

 Una plaça d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, tècnic de gestió, 
de la plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’àrea de Medi Ambient i Territori pel període de temps en que 
es prolongui una baixa per maternitat i permisos relacionats.  

 
Aquesta plaça li corresponen les retribucions brutes mensuals de 2.948,38 euros 
d’acord amb el detall següent:  

 
Base        1.050,06 €  
Destí           432,32 €  
Específic        1.015,00 €  
 

b) El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà mitjançant concurs. L’acreditació de les 
capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del currículum i els mèrits 
aportats per cada candidat/a. Els candidats que superen l’avaluació del currículum seran convocats 
a una entrevista individual.   
 

c) Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les funcions 
següents: 

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

programes, actuacions, ordenances, subvencions i contractes de serveis en l’àmbit de 
l’arquitectura als ajuntaments. 

2. Inclou la redacció de plecs de clàusules per contractes de l’Administració i d’informes 
previs a la contractació i de proposta de resolució. Redacció i d’ordenances municipals 
relatives a obres i col•laboració en la redacció d’altres, com per exemples les fiscals. 

3. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria 
d’arquitectura sobre les obres, infraestructures, instal•lacions i establiments, tant de 



 

 

promoció privada, com municipals, com a instància de les companyies de serveis. Dur a 
terme gestions amb les companyies i gestionar i aprovar econòmicament.  

4. Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir dur a terme 
coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls. Redacció de plans 
promoguts per l’ajuntament, seguiment, redactar propostes de resolució, coordinar la 
seva tramitació amb altres administracions, assessorar i informar als ciutadans, al 
respecte.  

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

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

7. Suport al personal dels ajuntaments. 
8. Tramitar les cèdules d’habitabilitat de segona ocupació que es registren d’entrada a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Requisits de participació de les persones aspirants  
 

Per ser admès les persones aspirants han de reunir els requisits i les condicions següents: 
 

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats 
als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, 
els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el cònjuge, els 
descendents i els descendents del cònjuge tant dels espanyols com dels nacionals dels altres estats 
membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no 
estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat però 
visquin a càrrec dels seus progenitors.  

És preceptiva la nacionalitat espanyola en aquells llocs de treball que impliquin una participació 
en l’exercici públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de 
l’Estat o de les administracions públiques. 
 

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



 

 

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

corresponent en la data en què s’acabi el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en 
les proves selectives: 
 
PLAÇA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI:   
 
Titulació: Grau en arquitectura tècnica o titulació equivalent 

 

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

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

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

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

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

 
3. Presentació de les sol·licituds 

 
3.1  Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la 

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

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

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

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

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

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

A la sol·licitud s’han d’adjuntar els documents següents: 
j) Fotocòpia del document d’identitat. 
k) Currículum vitae. 
l) Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida a les bases. 
m) Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i valorables 

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

 



 

 

3.2. El termini per presentar les sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà 
de la publicació de l’anunci de la convocatòria al tauler d’anuncis del Consell Comarcal i en 
tots aquells mitjans que garanteixen la publicitat.  

  
3.3. Els/les aspirants amb discapacitat que desitgin l’adaptació de temps i mitjans per a la 

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

 
4. Llista d’aspirants 

 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dicta un decret, 
en el termini d’un mes, i declara aprovada la llista dels aspirants, que s’ha de publicar en el tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal.   
L’Àrea de Persones i Valors es posarà en contacte amb els aspirants admesos per concretar, si 
s’escau, l’entrevista un cop valorat el currículum. 

 
5. Tribunal qualificador 

 

El tribunal qualificador de les proves nomenat pel president del Consell Comarcal està constituït per: 
e) President 

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

f) Vocals (amb veu i vot) 
- El cap de l’Àrea de la plaça la qual s’està seleccionant o persona amb la titulació 

corresponent. 

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

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

 
6. Inici i desenvolupament del procediment de selecció 

 

El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del Consell 
Comarcal, s’ha de publicar al tauler d’anuncis del Consell Comarcal. Per identificar-se els aspirants 
han de concórrer a cada exercici amb el document d’identitat. 
De conformitat amb l’establert a l’article 70 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) que obliga a la instrucció electrònica de 
tots els expedients administratius, el secretari del Tribunal de procés selectiu digitalitzarà i emetrà 
copia autèntica en el moment de finalització de la prova dels documents manuscrits que 
constitueixen la contestació de les persones aspirants a les diferents proves del procés de selecció.  
Les entrevistes als candidats podran fer-se mitjançant videoconferència, mitjà que permetria complir 
el requisit de constatació de la presència personal durant el desenvolupament de l’entrevista, tant 
del candidat com dels membres de Tribunal, conèixer la identitat dels membres i participants, el 
contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la 
interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real.  

 



 

 

Cal tenir disponibilitat dels mitjans durant la sessió i la participació dels candidats en l’entrevista cal 
que es pugui constatar en l’expedient administratiu mitjançant la gravació.   

 
g) La plataforma és compatible amb PC, Mac, Linux, iOS i Android.  

No obstant, i d’acord amb les recomanacions de seguretat del Centre de Criptologia Nacional, 
els usuaris de Windows hauran d’actualitzar, amb caràcter previ a l’inici de la sessió, la 
plataforma Zoom a la seva ultima versió (actualment 5.3.2) mitjançant la descàrrega i execució 
de l’arxiu que es troba a l’enllaç següent: 
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 

h) El registre i l’accés dels aspirants a l’entrevista es du a terme a través de l’enllaç descrit en el 
punt següent.  
https://us02web.zoom.us/j/85167602747?pwd=NVdZWmFhMk9vUnRLcmJVUy82UXFwdz
09 

i) La plataforma permet l’enregistrament de la veu i la imatge de la sessió que resta 
emmagatzemada en els servidors locals del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 

 

 Concurs per urgència d’una plaça d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, tècnic 
de gestió, de la plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a l’àrea de Medi Ambient i Territori pel període de temps en que es 
prolongui una baixa per maternitat i permisos relacionats.  

 
L’acreditació de les capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació del 
currículum de cada candidat/a i mèrits aportats.   
 
Mèrits a valorar  
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les sol·licituds i la 
puntuació se suma a la fase d’entrevista en el cas d’aquells candidats que hagin superat les proves, 
d’acord amb els barems següents: 

e) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut professional 
i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó d’un punt per cada any o fracció 
superior a sis mesos, fins a un màxim de dos punts. 
 

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

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

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

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

 
L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de 
l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el supòsit 
que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà a criteri del 
tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la puntuació mínima 
establerta a les bases específiques. 
La puntuació màxima en aquesta fase serà de 4 punts. Per superar aquesta fase els candidats han 
d’obtenir al menys 2 punts.   
 



 

 

Els candidats que superen l’avaluació del currículum seran convocats  a una entrevista individual per 
part per Tribunal del procés.  
 
La puntuació de l’entrevista, de caràcter obligatòria per tots els aspirants que hagin superat la fase 
anterior, però no eliminatòria,  serà entre 0 i 5 punts.  
 

7. Qualificació final 
 

La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase  de concurs més 
l’obtinguda a la fase d’entrevista.  

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

Després d’efectuar la qualificació de les dues fases, el tribunal farà pública al tauler d’anuncis del 
Consell Comarcal la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat per ordre de puntuació, i la 
trametrà a la Gerència del Consell Comarcal, perquè nomeni als funcionaris interins i contracti el 
personal laboral. 
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc i en els procediments de concurs, a la 
persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la fase d’avaluació dels mèrits. Si persisteix 
l’empat, segons la puntuació obtinguda en l’entrevista. Si encara persisteix l'empat, es faculta l’òrgan 
de selecció per ordenar una prova d’aptitud relacionada amb les funcions pròpies de les places 
convocades que determinarà l’aspirant amb millor capacitat. 
El tribunal, no obstant això, només pot declarar aprovats un nombre d’aspirants no superior al de les 
places objecte de la convocatòria.  

9. Presentació de documents 

Els/les aspirants proposats/des han de presentar als Serveis de Recursos Humans de la corporació, 
en el termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de l'exposició de la llista de persones 
aprovades i sense requeriment previ, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels 
requisits exigits que es detallen a la base general segona. 

10. Incompatibilitats 

 
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà aplicable al/a 
la funcionari/ària la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic, en 
compliment de la qual la persona aspirant, abans d'incorporar-se al servei de la corporació, ha 
d'efectuar una declaració d'activitats i, si escau, sol·licitar la compatibilitat en el formulari que li 
facilitaran els Serveis Persones i Valors de la corporació, o exercir, altrament, l'opció que preveu 
l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre i l'article 337 del Decret 214/1990. 

11. Adjudicació de destinacions 

 
L'assignació de les destinacions s'efectuarà directament segons l'ordre de qualificació final obtinguda 
al concurs, sempre que compleixin els requisits establerts a la relació de llocs de treball.  
Un cop es faci saber les destinacions disponibles a cada un dels aspirants, aquest hauran de 
manifestar en un termini no superior a 48 hores quin és la seva opció.  
 

12. Incidències 

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

13. Impugnacions 

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

14. Disposició addicional  
 

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

4. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran al tauler d’anuncis del 
Consell Comarcal.” 

 



 

 

2. El 21 d´abril de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

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

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

Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 

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

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

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

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

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

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que fa al règim de la convocatòria. 
 
7. L’article 13.1 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar per urgència el lloc de treball 

temporal següent:  
 

BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÈS DE SELECCIÓ I 
PROVISIÓ PER URGÈNCIA DE PERSONAL TEMPORAL MITJANÇANT CONCURS 
 
1. Objecte de la convocatòria 

 
a) És objecte d’aquesta convocatòria és la selecció i provisió per urgència de la plaça 

temporal següent:  
 

 Una plaça d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, tècnic de 
gestió, de la plantilla del personal funcionari interí del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental adscrita a l’àrea de Medi Ambient i Territori pel període de 
temps en que es prolongui una baixa per maternitat i permisos relacionats.  

 



 

 

Aquesta plaça li corresponen les retribucions brutes mensuals de 2.948,38 euros 
d’acord amb el detall següent:  

 
Base        1.050,06 €  
Destí           432,32 €  
Específic        1.015,00 €  
 

b) El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà mitjançant concurs. 
L’acreditació de les capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de 
l’avaluació del currículum i els mèrits aportats per cada candidat/a. Els candidats 
que superen l’avaluació del currículum seran convocats a una entrevista 
individual.   
 

c) Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació 
amb les funcions següents: 

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

els projectes, programes, actuacions, ordenances, subvencions i contractes 
de serveis en l’àmbit de l’arquitectura als ajuntaments. 

2. Inclou la redacció de plecs de clàusules per contractes de l’Administració i 
d’informes previs a la contractació i de proposta de resolució. Redacció i 
d’ordenances municipals relatives a obres i col•laboració en la redacció 
d’altres, com per exemples les fiscals. 

3. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria d’arquitectura sobre les obres, infraestructures, instal•lacions i 
establiments, tant de promoció privada, com municipals, com a instància de 
les companyies de serveis. Dur a terme gestions amb les companyies i 
gestionar i aprovar econòmicament.  

4. Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir dur a 
terme coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls. 
Redacció de plans promoguts per l’ajuntament, seguiment, redactar 
propostes de resolució, coordinar la seva tramitació amb altres 
administracions, assessorar i informar als ciutadans, al respecte.  

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

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

7. Suport al personal dels ajuntaments. 
8. Tramitar les cèdules d’habitabilitat de segona ocupació que es registren 

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

 
2. Requisits de participació de les persones aspirants  

 
Per ser admès les persones aspirants han de reunir els requisits i les condicions 
següents: 
 

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

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

c) Posseir la titulació suficient, els mèrits i capacitats i estar en condicions de tenir 
l’acreditació corresponent en la data en què s’acabi el termini de presentació de 
sol·licituds per prendre part en les proves selectives: 
 
PLAÇA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI:   
 
Titulació: Grau en arquitectura tècnica o titulació equivalent 

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



 

 

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

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

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

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

 
3. Presentació de les sol·licituds 

 
3.1  Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran 

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

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

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

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

c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament 
s’estableixi. 

d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a 
l’estranger. 

e) A les oficines d’assistència en matèria de registres. 
 

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



 

 

A la sol·licitud s’han d’adjuntar els documents següents: 
n) Fotocòpia del document d’identitat. 
o) Currículum vitae. 
p) Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida a les bases. 
q) Fotocòpia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats i 

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

 
3.2. El termini per presentar les sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar a partir 

de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al tauler d’anuncis del 
Consell Comarcal i en tots aquells mitjans que garanteixen la publicitat.  
 

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

 
4. Llista d’aspirants 

 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dicta 
un decret, en el termini d’un mes, i declara aprovada la llista dels aspirants, que s’ha de 
publicar en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal.   
L’Àrea de Persones i Valors es posarà en contacte amb els aspirants admesos per 
concretar, si s’escau, l’entrevista un cop valorat el currículum. 
 
5. Tribunal qualificador 

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

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

b) Vocals (amb veu i vot) 
- El cap de l’Àrea de la plaça la qual s’està seleccionant o persona amb la titulació 

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

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



 

 

El tribunal pot disposar de l’assessorament d’especialistes, per a totes o algunes de les 
proves, els quals s’han de limitar a l’exercici de les seves especialitats tècniques. 
 
El tribunal ha d’adoptar les previsions necessàries perquè els aspirants amb disminució 
gaudeixin de condicions similars, per dur a terme les proves, a les de la resta dels 
aspirants. El tribunal pot demanar prèviament l’informe de l’administració laboral sanitària 
o dels òrgans competents en matèria de disminució pel que fa als aspirants que hagin 
al·legat aquesta condició. 
 
La no presentació d’un/a aspirant a qualsevol de les fases en el moment de ser cridat 
determina automàticament la pèrdua del dret a participar en la prova i en les 
successives, i queda  exclòs, en conseqüència, del procés selectiu. 
 
L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els 
articles 28 i 29 de la LPACAP. 
 
6. Inici i desenvolupament del procediment de selecció 
 
El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del 
Consell Comarcal, s’ha de publicar al tauler d’anuncis del Consell Comarcal. Per 
identificar-se els aspirants han de concórrer a cada exercici amb el document d’identitat. 
De conformitat amb l’establert a l’article 70 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) que obliga a la 
instrucció electrònica de tots els expedients administratius, el secretari del Tribunal de 
procés selectiu digitalitzarà i emetrà copia autèntica en el moment de finalització de la 
prova dels documents manuscrits que constitueixen la contestació de les persones 
aspirants a les diferents proves del procés de selecció.  
 
Les entrevistes als candidats podran fer-se mitjançant videoconferència, mitjà que 
permetria complir el requisit de constatació de la presència personal durant el 
desenvolupament de l’entrevista, tant del candidat com dels membres de Tribunal, 
conèixer la identitat dels membres i participants, el contingut de les seves manifestacions 
i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació 
entre elles en temps real.  

 
Cal tenir disponibilitat dels mitjans durant la sessió i la participació dels candidats en 
l’entrevista cal que es pugui constatar en l’expedient administratiu mitjançant la gravació. 
  

 
a) La plataforma és compatible amb PC, Mac, Linux, iOS i Android.  

No obstant, i d’acord amb les recomanacions de seguretat del Centre de Criptologia 
Nacional, els usuaris de Windows hauran d’actualitzar, amb caràcter previ a l’inici de 
la sessió, la plataforma Zoom a la seva ultima versió (actualment 5.3.2) mitjançant la 
descàrrega i execució de l’arxiu que es troba a l’enllaç següent: 
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 

b) El registre i l’accés dels aspirants a l’entrevista es du a terme a través de l’enllaç 
descrit en el punt següent.  
https://us02web.zoom.us/j/85167602747?pwd=NVdZWmFhMk9vUnRLcmJVUy8
2UXFwdz09 

c) La plataforma permet l’enregistrament de la veu i la imatge de la sessió que resta 
emmagatzemada en els servidors locals del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 
 



 

 

 Concurs per urgència d’una plaça d’arquitecte/a tècnic/a del grup de 
classificació A2, tècnic de gestió, de la plantilla del personal funcionari interí del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’àrea de Medi Ambient i Territori 
pel període de temps en que es prolongui una baixa per maternitat i permisos 
relacionats.  

 
L’acreditació de les capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació 
del currículum de cada candidat/a i mèrits aportats.   

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

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

 

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

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

 
b) Per a la realització acreditada de cursos de formació i/o perfeccionament relacionats 

amb les funcions pròpies del lloc a proveir, fins a un màxim de dos punts, a raó del 
barem següent: 

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

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

 



 

 

La puntuació màxima en aquesta fase serà de 4 punts. Per superar aquesta fase els 
candidats han d’obtenir al menys 2 punts.   
 
Els candidats que superen l’avaluació del currículum seran convocats  a una entrevista 
individual per part per Tribunal del procés.  
 
La puntuació de l’entrevista, de caràcter obligatòria per tots els aspirants que hagin 
superat la fase anterior, però no eliminatòria,  serà entre 0 i 5 punts.  

 
7. Qualificació final 

 
La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase  de concurs 
més l’obtinguda a la fase d’entrevista.  

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

 
Després d’efectuar la qualificació de les dues fases, el tribunal farà pública al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat per 
ordre de puntuació, i la trametrà a la Gerència del Consell Comarcal, perquè nomeni als 
funcionaris interins i contracti el personal laboral. 
 
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc i en els procediments de 
concurs, a la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la fase 
d’avaluació dels mèrits. Si persisteix l’empat, segons la puntuació obtinguda en 
l’entrevista. Si encara persisteix l'empat, es faculta l’òrgan de selecció per ordenar una 
prova d’aptitud relacionada amb les funcions pròpies de les places convocades que 
determinarà l’aspirant amb millor capacitat. 
 
El tribunal, no obstant això, només pot declarar aprovats un nombre d’aspirants no 
superior al de les places objecte de la convocatòria.  
 
 
9. Presentació de documents 

 
Els/les aspirants proposats/des han de presentar als Serveis de Recursos Humans de la 
corporació, en el termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de l'exposició de la 
llista de persones aprovades i sense requeriment previ, els documents acreditatius de 
les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base general 
segona. 

 
10. Incompatibilitats 
 
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà 
aplicable al/a la funcionari/ària la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en 
el sector públic, en compliment de la qual la persona aspirant, abans d'incorporar-se al 
servei de la corporació, ha d'efectuar una declaració d'activitats i, si escau, sol·licitar la 
compatibilitat en el formulari que li facilitaran els Serveis Persones i Valors de la 
corporació, o exercir, altrament, l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 
de novembre i l'article 337 del Decret 214/1990. 

 
11. Adjudicació de destinacions 
 
L'assignació de les destinacions s'efectuarà directament segons l'ordre de qualificació 
final obtinguda al concurs, sempre que compleixin els requisits establerts a la relació de 
llocs de treball.  



 

 

Un cop es faci saber les destinacions disponibles a cada un dels aspirants, aquest 
hauran de manifestar en un termini no superior a 48 hores quin és la seva opció.  

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

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

 
14. Disposició addicional  

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

 
2. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar per urgència el lloc de treball 

temporal següent:   
 

BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA PER URGÈNCIA DEL PROCÈS DE 
SELECCIÓ PROVISIÓ PER CONCURS DE PERSONAL TEMPORAL 
 
 

1. Objecte de la convocatòria 
 

a) És objecte d’aquesta convocatòria la selecció i provisió de la plaça temporal per urgència 
següents:  
 

 Una plaça temporal per urgència d’enginyer/a tècnic/a del grup de classificació 
A2, tècnic de gestió, de la plantilla del personal funcionari interí del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’àrea de Medi Ambient i Territori.  
 
SALARI BRUT ANUAL: 34.394,86 €  
 

b) El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà mitjançant concurs. 
L’acreditació de les capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació 
del currículum i els mèrits aportats per cada candidat/a. Els candidats que superen 
l’avaluació del currículum seran convocats a una entrevista individual.   
 

c) Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents: 
 



 

 

1. Li corresponen les funcions d'estudi, proposta, control, execució i/o inspecció 
referides a les activitats tècniques derivades d'una determinada titulació acadèmica.  

 
2. Realitzar informes per a la Ponència Ambiental Comarcal i assistir a les seves 

reunions  
3.  Assistir tècnicament als ajuntaments en matèria de seguretat i medi ambient sobre 

les activitats (realitzar informes, elaborar programes, realitzar inspeccions i controls, 
atendre visites, assistir a reunions, etc)  

4.  Assistir tècnicament als ajuntaments en matèria de serveis i subministraments 
(preparació de plecs, seguiment de contractes, aprovació de factures, resolució 
d'incidències, etc)  

5. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria de seguretat social i medi ambient sobre les obres i infraestructures de 
companyies de serveis. 

6.  Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria de seguretat i medi ambient sobre les obres i infraestructures de 
companyies de serveis.  

7. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal i comarcal, 
en l'àmbit de medi ambient i enginyeria  

8.  Assistència tècnica als ajuntaments en temes diversos (eficiència energètica, 
elaboració d'ordenances, gestió de subvencions, col·laboració amb tècnics d'altres 
administracions, etc.) 

 
2. Requisits de participació de les persones aspirants  

 
Per ser admès les persones aspirants han de reunir els requisits i les condicions 
següents: 
 

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

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

c) Posseir la titulació suficient, els mèrits i capacitats i estar en condicions de tenir 
l’acreditació corresponent en la data en què s’acabi el termini de presentació de sol·licituds 
per prendre part en les proves selectives: 
 
PLAÇA DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI:   
 
Titulació: Graduat/da universitari/a en enginyeria tècnica o titulació equivalent.  
 
Altres: Nivell C de català.  
 



 

 

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

d) Tenir capacitat funcional per a l'exercici de les places convocades. 
 

e) No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 
administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats 
autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs 
públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de funcionari, o per exercir 
funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, del qual hagi 
estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat no ha de trobar-se 
inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o 
equivalent que impedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l’ocupació 
pública. 
 
Els aspirants que disposin de NIE hauran d’acreditar no haver estat condemnats per 
sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual en el país d’origen 
mitjançant l’acreditació que correspongui.  
 
Tots els requisits exigits s’han de tenir en el dia que acabi el termini de presentació de 
sol·licituds, i s’han de mantenir en el moment de l’atorgament del contracte o el 
nomenament.  
 

3. Presentació de les sol·licituds 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

3.2. El termini per presentar les sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al tauler d’anuncis del Consell 
Comarcal i en tots aquells mitjans que garanteixen la publicitat.  

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

 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dicta un 
decret, en el termini d’un mes, i declara aprovada la llista  dels aspirants, que s’ha de 
publicar en el tauler d’anuncis del Consell Comarcal. 
 
L’Àrea de Persones i Valors es posarà en contacte amb els aspirants admesos per 
concretar, si s’escau, l’entrevista un cop valorat el currículum. 

  
5. Tribunal qualificador 

 
El tribunal qualificador de les proves nomenat pel president del Consell Comarcal està 
constituït per: 
 

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

 
b) Vocals (amb veu i vot) 
- El cap de l’Àrea de la plaça la qual s’està seleccionant o persona amb la titulació 

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

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



 

 

L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 
28 i 29 de la LPACAP. 

 
6. Inici i desenvolupament del procediment de selecció 

 
El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del 
Consell Comarcal, s’ha de publicar al tauler d’anuncis del Consell Comarcal. Per identificar-
se els aspirants han de concórrer a cada exercici amb el document d’identitat. 
Les entrevistes als candidats podran fer-se mitjançant videoconferència, mitjà que permetria 
complir el requisit de constatació de la presència personal durant el desenvolupament de 
l’entrevista, tant del candidat com dels membres de Tribunal, conèixer la identitat dels 
membres i participants, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què 
aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps 
real.  
 
Cal tenir disponibilitat dels mitjans durant la sessió i la participació dels candidats en 
l’entrevista cal que es pugui constatar en l’expedient administratiu mitjançant la gravació.   
 

a) La plataforma és compatible amb PC, Mac, Linux, iOS i Android.  
No obstant, i d’acord amb les recomanacions de seguretat del Centre de Criptologia 
Nacional, els usuaris de Windows hauran d’actualitzar, amb caràcter previ a l’inici de la 
sessió, la plataforma Zoom a la seva ultima versió (actualment 5.3.2) mitjançant la 
descàrrega i execució de l’arxiu que es troba a l’enllaç següent: 
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 

b) El registre i l’accés dels aspirants a l’entrevista es du a terme a través de l’enllaç descrit 
en el punt següent.  
https://us02web.zoom.us/j/85167602747?pwd=NVdZWmFhMk9vUnRLcmJVUy82U
XFwdz09 

c) La plataforma permet l’enregistrament de la veu i la imatge de la sessió que resta 
emmagatzemada en els servidors locals del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 
 

 Concurs per urgència d’una plaça temporal d’enginyer/a tècnic/a del grup de 
classificació A2, tècnic de gestió, de la plantilla del personal funcionari interí del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’àrea de Medi Ambient i Territori. 
 

L’acreditació de les capacitats es realitzarà, en una primera fase, a partir de l’avaluació 
del currículum de cada candidat/a i mèrits aportats.   
 
Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les 
sol·licituds i la puntuació se suma a la fase d’entrevista en el cas d’aquells candidats que 
hagin superat les proves, d’acord amb els barems següents: 
 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu 

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

 L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès 
dins el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, 
funcions, període de temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una 



 

 

identificació inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma i un segell 
respectivament. 
 

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

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

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

 
L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb 
especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en 
hores o en crèdits. En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o 
sigui inferior a 15 hores, quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En 
cas que es valori, es farà aplicant la puntuació mínima establerta a les bases 
específiques. 
La puntuació màxima en aquesta fase serà de 4 punts. Per superar aquesta fase els 
candidats han d’obtenir al menys 2 punts.   

 
Els candidats que superen l’avaluació del currículum seran convocats  a una entrevista 
individual per part per Tribunal del procés.  
 
La puntuació de l’entrevista, de caràcter obligatòria per tots els aspirants que hagin superat 
la fase anterior, però no eliminatòria,  serà entre 0 i 5 punts.  

 
7. Qualificació final 
 
La qualificació final és el resultat de sumar la puntuació obtinguda de la fase  de concurs 
més l’obtinguda a la fase d’entrevista.  

 
8. Relació d’aprovats i proposta de nomenament i de contractacions 
 
Després d’efectuar la qualificació de les dues fases, el tribunal farà pública al tauler 
d’anuncis del Consell Comarcal la llista dels aspirants que hagin superat la totalitat per 
ordre de puntuació, i la trametrà a la Gerència del Consell Comarcal, perquè nomeni als 
funcionaris interins i contracti el personal laboral. 
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc i en els procediments de concurs, 
a la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la fase d’avaluació dels 
mèrits. Si persisteix l’empat, segons la puntuació obtinguda en l’entrevista. Si encara 
persisteix l'empat, es faculta l’òrgan de selecció per ordenar una prova d’aptitud relacionada 



 

 

amb les funcions pròpies de les places convocades que determinarà l’aspirant amb millor 
capacitat. 
 
El tribunal, no obstant això, només pot declarar aprovats un nombre d’aspirants no superior 
al de les places objecte de la convocatòria.  

 
9. Presentació de documents 

 
Els/les aspirants proposats/des han de presentar als Serveis de Recursos Humans de la 
corporació, en el termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de l'exposició de la llista 
de persones aprovades i sense requeriment previ, els documents acreditatius de les 
condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base general segona. 

 
10. Incompatibilitats 
 
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà 
aplicable al/a la funcionari/ària la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el 
sector públic, en compliment de la qual la persona aspirant, abans d'incorporar-se al servei 
de la corporació, ha d'efectuar una declaració d'activitats i, si escau, sol·licitar la 
compatibilitat en el formulari que li facilitaran els Serveis Persones i Valors de la corporació, 
o exercir, altrament, l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre i 
l'article 337 del Decret 214/1990. 

 
11. Adjudicació de destinacions 
 
L'assignació de les destinacions s'efectuarà directament segons l'ordre de qualificació final 
obtinguda al concurs, sempre que compleixin els requisits establerts a la relació de llocs de 
treball.  
Un cop es faci saber les destinacions disponibles a cada un dels aspirants, aquest hauran 
de manifestar en un termini no superior a 48 hores quin és la seva opció.  

 
12. Incidències 

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

 
13. Impugnacions 

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

 
14. Disposició addicional  

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



 

 

 
2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran al tauler 

d’anuncis del Consell Comarcal.”  
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 21 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; 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 10 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. 
 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS 
 
4. Modificar l'acord d'aprovació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament Bigues 
i Riells per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del 
programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, 
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del 
Programa Treball i Formació, modificada per  les ordres TSF/115/2019 i TSF/20/2020, i 
la Resolució TSF/2831/2020, de 30 d’octubre. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Promoció i Estudis, de 21 d’abril de 2021, que és el que 
segueix: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 24 de març de 2021, el gerent del Consell Comarcal, senyor Antoni Cornellas Aligué, 

ha emès l’informe següent: 

 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 20 de setembre de 2018, s’aprovà l’Ordre TSF/156/2018, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada 
per  l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, en endavant i 
en el seu conjunt l’ORDRE.  
 

2. El 30 d’octubre de 2020, s’aprovà la Resolució TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, per la qual 
s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA i 
l'acció COOR del Programa Treball i Formació, en endavant la RESOLUCIÓ.  

 
3. Mitjançant la RESOLUCIÓ, s’obre la convocatòria corresponent a l'any 2020 per a la 

presentació de les sol·licituds de subvenció, dins del Programa Treball i Formació, per la línia 
DONA i l’acció COOR, d'acord amb l’ORDRE.  



 

 

 
4. Per a l’execució del programa i en el marc de l’ORDRE, el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, ha previst els projectes d’assistència tècnica 
supralocals següents:  

 
a) Fem lluir el Vallès Oriental! 
b) Servei temporal de suport a les llars 
c) Campanyes d’inventari de bens públics i conscienciació ciutadana 
d) Administració electrònica i gestió de la informació 

 
El detall dels projectes és el següent:  

 
1. Fem lluir el Vallès Oriental! 

Amb aquesta actuació ens proposem promoure l’accessibilitat i conservació dels espais públics. 
 

Objectiu Condicionar i adequar espais públics per tal que llueixin bonics i segurs 
per a la ciutadania. 
 

Actuacions Neteja d’espais públics municipals. 
Neteja i condicionament d’equipaments. 
 

Perfil del lloc de treball Peona de neteja 

 
Tasques 

Neteja de la via pública 
Neteja del mobiliari de parcs, places i carrers 
Neteja de terres i mobiliari dels equipaments municipals 
Neteja de vidres 
 

Espais d’actuació Via pública 
Equipaments i edificis municipals 
Parcs i espais públics 
 

 

2. Servei temporal de suport a les llars 
 
Aquesta actuació pretén oferir a les llars on resideixen persones amb especials necessitats (per 
risc social o per dependència) un servei de millora de l’habitabilitat i de la qualitat de vida. Es 
tracta d’un servei per aquelles persones que no requereixen una actuació continuada, sinó una 
millora per tal de posar-se al dia en el manteniment de la llar. 

 

Objectiu Oferir a les llars en les que es detecten necessitats especials d’atenció, 
sigui per dependència o per situació de risc social, actuacions puntuals 
d’atenció a la llar, d’acompanyament i neteja. 
 

Actuacions Neteja i manteniment general de l’habitatge. 
Acompanyament a gestions i visites mèdiques a persones grans i 
persones amb dependència. 

Perfil del lloc de treball 
 

Personal de neteja i atenció a domicili 
 

Tasques Neteja de domicilis. 
Detecció d’altres necessitats i informació als serveis socials. 
Acompanyament a gestions i visites mèdiques. 

 
Espais d’actuació Domicilis particulars 

 

 



 

 

3. Campanyes d’inventari de bens públics i conscienciació ciutadana 
 
Amb aquest projecte, el Consell Comarcal es proposa promoure la convivència, així com el 
reforçament de les xarxes tant associatives com productives, a través de l’actualització de les 
dades i la difusió d’actituds cíviques. 

 

Objectiu Recollir informació municipal i de la comarca. 
Suport a l’atenció de l’usuari als equipaments municipals. 
 

Actuacions Recollida d’informació del territori: cens de polígons, avaluació de 
necessitats de la població, etc. 
Control dels accessos a edificis públics. 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Agents cíviques. 
Ajudants de consergeria. 
 

Tasques Controlar els accessos a edificis públics. 
Informar al públic sobre serveis i usos dels equipaments municipals. 
Catalogar i controlar l’estat dels bens públics municipals. 
Incorporar les dades recollides als aplicatius informàtics pertinents. 
Altres tasques complementàries d’atenció a la ciutadania. 
 

Espais d’actuació Espai públic: places, parcs i carrers.  
Instal·lacions i equipaments municipals 
Escoles 
Museus 
OACs  
 

 

4. Administració electrònica i gestió de la informació 
 
El Consell Comarcal aposta per la modernització administrativa per la qual cosa oferim als 
municipis de la comarca la possibilitat de convertir en una realitat “l’administració sense 
papers”. 

 

Objectiu Afavorir la modernització administrativa, oferint als municipis de la 
comarca el suport en aquest procés a través de les treballadores del 
Programa. 
 

Actuacions Actualització de bases de dades: comerços, teixit associatiu, dades de 
les diferents àrees dels ajuntaments de la comarca.. 
Digitalització dels arxius municipals. 
Campanyes de suport a la ciutadania per a la gestió digital amb les 
administracions públiques. 
 

Perfil del lloc de treball 
 

Auxiliars administratius, amb i sense atenció al públic. 

Tasques Escaneig de documentació. 
Inventariat de l’arxiu. 
Catalogació de documents. 
Registre d’informació a bases de dades. 
Tasques administratives genèriques. 
Suport a la ciutadania per a l’administració digital. 
 

Espais d’actuació Equipaments i arxius d’entitats públiques 
Biblioteques 
 

 
 

5. El 23 de novembre de 2020, el CONSELL COMARCAL presentà la sol·licitud de subvenció 
del programa Treball i Formació corresponent a la RESOLUCIÓ. 



 

 

 
6. El 27 de gener de 2021 el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental acordà aprovar el 

contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Bigues i Riells, 
Caldes de Montbui, la Garriga, Lliçà d'Amunt, Llinars del Vallès, Montmeló, la Roca del Vallès, 
Sant Fost de Campsentelles i Santa Eulàlia de Ronçana, per a la prestació de les 
assistències tècniques en el marc de la realització del Programa Treball i Formació, 
convocatòria 2020, línia DONA. 
 

7. Per a l’ajuntament de Bigues i Riells s’aprovà el conveni per l’assistència tècnica amb les 
següents característiques: 

 

Nom del 
projecte Línia Durada 

Nombre 
d'assistències 

Campanyes 
d’inventari de béns 
públics i 
conscienciació 
ciutadana 

DONA 12 1 

 
8. L’1 de febrer de 2021 l’ajuntament de Bigues i Riells presenta via EACAT una sol·licitud 

d’assistència tècnica diferent a la recollida al conveni aprovat, amb les següents 
característiques: 

 

Nom del 
projecte Línia Durada 

Nombre 
d'assistències 

Servei temporal de 
suport a les llars 

DONA 12 1 

 
 

9. Per tot això cal modificar l’acord d’aprovació del contingut i signatura del conveni entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Bigues i Riells en el marc del Programa 
Treball i Formació 2020, línia DONA, en el sentit següent: 
 
A la part expositiva, on diu: 
 
“ 
12. L’Ajuntament Bigues i Riells, en endavant l’AJUNTAMENT, ha comunicat al CONSELL 

COMARCAL, la sol·licitud d’assistència tècnica corresponent al/s projecte/s que s’indica 
a continuació amb el nombre d’assistències següent:  

 

Nom del 
projecte Línia Durada 

Nombre 
d'assistències 

Campanyes 
d’inventari de béns 
públics i 
conscienciació 
ciutadana 

DONA 12 1 

 
“ 
 
Ha de dir: 
 
“ 
12. L’Ajuntament Bigues i Riells, en endavant l’AJUNTAMENT, ha comunicat al CONSELL 

COMARCAL, la sol·licitud d’assistència tècnica corresponent al/s projecte/s que s’indica 
a continuació amb el nombre d’assistències següent:  

 

Nom del 
projecte Línia Durada 

Nombre 
d'assistències 

Servei temporal de 
suport a les llars 

DONA 12 1 

 



 

 

 
 
Al pacte primer, on diu: 
 
“Aquest conveni té per objecte establir la relació, les obligacions, la coordinació i la 
cooperació entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de 
l’assistència tècnica corresponent al projecte supralocal Campanyes d’inventari de béns 
públics i conscienciació ciutadana en el marc de la realització del programa Treball i Formació 
regulat a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ.” 
 
Ha de dir: 
 
“Aquest conveni té per objecte establir la relació, les obligacions, la coordinació i la 
cooperació entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de 
l’assistència tècnica corresponent al projecte supralocal Servei temporal de suport a les llars 
en el marc de la realització del programa Treball i Formació regulat a l’ORDRE i a la 
RESOLUCIÓ.” 
 
Al pacte segon, on diu: 
 
“ 

2. L’AJUNTAMENT ha sol·licitat l’adhesió al/s projecte/s d’assistència tècnica que 
s’especifica/quen a continuació, d’acord amb les condicions següents:  

 

Nom del 
projecte Línia Durada 

Nombre 
d'assistències 

Campanyes 
d’inventari de béns 
públics i 
conscienciació 
ciutadana 

DONA 12 1 

 
“ 
 
Ha de dir: 
 
“ 

2. L’AJUNTAMENT ha sol·licitat l’adhesió al/s projecte/s d’assistència tècnica que 
s’especifica/quen a continuació, d’acord amb les condicions següents:  

 

Nom del 
projecte Línia Durada 

Nombre 
d'assistències 

Servei temporal de 
suport a les llars 

DONA 12 1 

“ 
 
Al pacte cinquè, on diu: 
 
“ 

1. La previsió del total del cost de l’assistència per l’AJUNTAMENT és la següent: 
 

 

Nom del 
projecte Línia Durada 

 
Nombre 
d'assist
ències 
sol·licit
ades 

Previsió 
10% de 
cofinança
ment  

Previsió 
costs 
treballador
s i 
formació  

 Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

 Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

 Previsió 
del cost de 
l’assegura
nça 
d’acord 
amb el 
conveni 
col·lectiu 
d’aplicació 

 Previsió 
import 
indemnitza
ció per 
finalització 
de 
contracte 

 Previsió 
del total 
del cost 

Campanyes DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  



 

 

d’inventari de 

béns públics i 

conscienciació 

ciutadana 

“ 
 
Ha de dir: 
 
“ 

1. La previsió del total del cost de l’assistència per l’AJUNTAMENT és la següent: 

 
 

Nom del 
projecte Línia Durada 

 
Nombre 
d'assist
ències 
sol·licit
ades 

Previsió 
10% de 
cofinança
ment  

Previsió 
costs 
treballador
s i 
formació  

 Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

 Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

 Previsió 
del cost de 
l’assegura
nça 
d’acord 
amb el 
conveni 
col·lectiu 
d’aplicació 

 Previsió 
import 
indemnitza
ció per 
finalització 
de 
contracte 

 Previsió 
del total 
del cost 

Servei temporal 

de suport a les 

llars 

DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

“ 
 
I, on diu: 
 
“ 

4. No més enllà del 15 de febrer de 2021, l’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL 
COMARCAL per transferència bancària l’import corresponent al 20% de la previsió del 
total del cost de l’assistència corresponent a l’AJUNTAMENT, d’acord amb el quadre 
següent:  

 
 
 
 

 

 
“ 
 
Ha de dir: 
 
“ 

4. No més enllà del 15 de febrer de 2021, l’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL 
COMARCAL per transferència bancària l’import corresponent al 20% de la previsió del 
total del cost de l’assistència corresponent a l’AJUNTAMENT, d’acord amb el quadre 
següent:  

 
 
 
 

 

 
“ 
 

10. Aquestes modificacions del conveni no impliquen modificacions de pressupost. 
 

 
Per tant, PROPOSO,      
 

Nom del projecte 
Previsió del total 
del cost  

20% de la previsió del total 
del cost  

Campanyes d’inventari de béns 
públics i conscienciació 
ciutadana 

22.083,37 €  4.416,67 €  

Nom del projecte 
Previsió del total 
del cost  

20% de la previsió del total 
del cost  

Servei temporal de suport a les 
llars 

22.083,37 €  4.416,67 €  



 

 

Única. Modificar l’acord d’aprovació del contingut i signatura del conveni entre el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Bigues i Riells en el marc del Programa Treball i Formació 2020, 
línia DONA, en els termes esposat en aquest informe.” 
 

2. El 21 d´abril de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 

per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per  
l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer, en endavant 
i en el seu conjunt l’ORDRE.  
 

2. La Resolució TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a 
l'any 2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA i l'acció COOR del 
Programa Treball i Formació, en endavant la RESOLUCIÓ. 
 

3. L’article 1 de la RESOLUCIÓ disposa que aquesta té per objecte obrir la convocatòria 
per a l'any 2020 de la línia DONA i l'acció COOR, per la presentació de sol·licituds per a 
la concessió de les subvencions previstes en l’ORDRE.  

 

Les actuacions subvencionables d'acord amb la base 2 de l'annex 1 de l’ORDRE, són les 
següents: 

 
1. Per a les accions d'experiència laboral i de formació: 

 
DONA 12: contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació. 
 
D'acord amb la base 5.2 de l'annex 1 de l'ORDRE, la durada de les accions de 
formació és: 
 
a) Acció de formació de certificat de professionalitat: mínima de 80 hores i màxima de 
200 hores. 
 
b) Acció de formació transversal: mínima de 60 hores i màxima de 80 hores. 
 
Les accions de formació transversal a realitzar en aquesta convocatòria són les que 
consten a l'annex 3 de la RESOLUCIÓ.  

 
2. Per a les accions de coordinació i suport seran subvencionables les hores destinades 

a aquesta acció d'acord amb la distribució proporcional establerta a l'article 15 de la 
RESOLUCIÓ.  
 

4. D’acord amb el que estableix l’article 3 de la RESOLUCIÓ, podran ser entitats 
beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta Resolució, d'acord amb la base 3 
de l'annex 1 de l’ORDRE, les següents: 

 
Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes 
autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, 
desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles. 
 

5. D’acord amb el que estableix l’article 5 de la RESOLUCIÓ, podran ser persones 
destinatàries de les subvencions previstes en aquesta Resolució les recollides a la base 
6 de l’ORDRE.  

 



 

 

Per aquesta convocatòria els requisits específics de les persones destinatàries són: 
Línia DONA: dones en situació d'atur. 
 
Podran participar les dones que es trobin en una de les situacions següents: 
 
a) Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades 

(DONO), víctimes de violència de gènere. 
 

b) Les dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de 
prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts, preferentment més grans de 52 anys. 
S'entén per dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les dones 
inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no 
ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de 
la presentació de la corresponent oferta d'ocupació. Es prioritzaran les persones que 
no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan 
arribin a l'edat ordinària de jubilació. 

 
Tindran caràcter preferent, les dones que es trobin en una de les situacions anteriors i 
que, a més, tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 

 
La manca de cotització per al reconeixement de la pensió de jubilació a l'edat ordinària 
de jubilació i el grau de discapacitat en els supòsits previstos en aquest article, hauran 
de ser acreditats per la persona interessada davant l'entitat sol·licitant de la subvenció, 
mitjançant un certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) o 
mitjançant el corresponent reconeixement emès per l'Institut Català d'Assistència i 
Serveis Socials (ICASS). 
 
Les persones destinatàries de les línies recollides a l'article 2 de la RESOLUCIÓ, hauran 
de complir els requisits específics en el moment de l'oferta de treball, i el requisit d'estar 
en situació de demandants d'ocupació no ocupades (DONO) el dia immediatament 
anterior a la data d'inici de la contractació laboral. 
 

6. L’annex 2 de la RESOLUCIÓ estableix la distribució territorial dels contractes de treball. 
El nombre de contractes preassignats al Consell Comarcal del Vallès Oriental són 9 de 
12 de mesos de durada.  

 

7. El 30 de desembre de 2020, registre d’entrada del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
núm. E2020017007,  el Servei d’Ocupació de Catalunya ens ha notificat la resolució 
d’atorgament de la subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació, emesa 
el 29 de desembre de 2020, emesa per la senyora Ariadna Rectoret i Jordi, directora del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.  
 

8. L’epígraf a) de l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que 
correspon a la comarca l’exercici de les competències que li atribueix aquesta Llei en 
matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments. Així mateix, 
l’epígraf c) d’aquest article, preveu com a competència de la comarca aquelles que li 
deleguin o encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat i els municipis.  

 
9. L’article 25.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, preveu que en l’àmbit de les seves 
competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix la 
pròpia llei.  

 



 

 

10. L’article 28.1 a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les comarques 
prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  

 
11. L’article 28.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, disposa que en tot cas, la 
comarca ha d’exercir les funcions d’assistència i cooperació que li corresponen tenint en 
compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d’habitants 
com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat econòmica predominant.  

 
12. L’article 9.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, estableix que les 
competències pròpies dels ens locals són les que les lleis determinen. Aquestes 
competències s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la responsabilitat dels ens locals, 
sens perjudici de la coordinació deguda en llurs programació i execució amb les altres 
administracions públiques, en els termes establerts per les lleis.  

 
13. L’article 66.2 del TRLMRLC disposa que els ens locals tenen competències en els 

àmbits de la cohesió social i de la gestió de recursos econòmics, entre d’altres, amb 
l'abast que fixen aquesta Llei i la legislació sectorial respectiva.  

 
14. L’article 14 de la Llei 13/2015 , de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del 

Servei públic d’ocupació de Catalunya, estableix com a entitats que integren el sistema 
d’ocupació de Catalunya, les següents:  

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

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

b) Les empreses i les entitats que, amb finançament públic, col·laboren amb el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya i presten serveis i desenvolupen programes en el 
marc de l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les 
polítiques d’ocupació.  

 
c) El conjunt d’entitats que componen el sistema de formació i qualificació 

professionals, sota els criteris fixats pels serveis i programes en el marc de 
l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les polítiques 
d’ocupació.  

  
15. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques 
de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions 
públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, 
en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès 
comú.  
 

16. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
pel que fa al règim jurídic dels convenis. 

 
17. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions 
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.  

 



 

 

18. L’acord del Ple del Consell Comarcal d’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni 
de col·laboració amb l’Ajuntament de Bigues i Riells per a la prestació d’assistència 
tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a 
l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per  les 
ordres TSF/115/2019 i TSF/20/2020, i a la Resolució TSF/2831/2020, de 30 d’octubre. 

 
19. 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. Modificar l’acord del Ple del Consell Comarcal, de 27 de gener de 2021, d’aprovació del 
contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Bigues i Riells 
per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i 
Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball 
i Formació, modificada per  les ordres TSF/115/2019 i TSF/20/2020, i la Resolució 
TSF/2831/2020, de 30 d’octubre, i aprovar-ne llur signatura, d’acord amb el redactat 
següent:  
 
a) A l’expositiu 12è i el pacte 2.2 del conveni, on diu:  

 
 

Nom del projecte Línia Durada 
Nombre 
d'assistències 

Campanyes 
d’inventari de 
béns públics i 
conscienciació 
ciutadana 

DONA 12 1 

 

Ha de dir: 
 

Nom del projecte Línia Durada 
Nombre 
d'assistències 

Servei temporal 
de suport a les 
llars 

DONA 12 1 

 
 

b) Al pacte primer del conveni, on diu: 
 
Aquest conveni té per objecte establir la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació 
entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica 
corresponent al projecte supralocal Campanyes d’inventari de béns públics i conscienciació 
ciutadana en el marc de la realització del programa Treball i Formació regulat a l’ORDRE i a 
la RESOLUCIÓ. 
 

Ha de dir: 
 
Aquest conveni té per objecte establir la relació, les obligacions, la coordinació i la cooperació 
entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la prestació de l’assistència tècnica 
corresponent al projecte supralocal Servei temporal de suport a les llars en el marc de la 
realització del programa Treball i Formació regulat a l’ORDRE i a la RESOLUCIÓ. 
 



 

 

 

c) Al pacte 5.1 del conveni, on diu:  
 
 

Nom del 
projecte Línia Durada 

 
Nombre 
d'assist
ències 
sol·licit
ades 

Previsió 
10% de 
cofinança
ment  

Previsió 
costs 
treballador
s i 
formació  

 Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

 Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

 Previsió 
del cost de 
l’assegura
nça 
d’acord 
amb el 
conveni 
col·lectiu 
d’aplicació 

 Previsió 
import 
indemnitza
ció per 
finalització 
de 
contracte 

 Previsió 
del total 
del cost 

Campanyes 

d’inventari 

de béns 

públics i 

conscienciac

ió ciutadana 

DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

 
Ha de dir: 

 

Nom del 
projecte Línia Durada 

 
Nombre 
d'assist
ències 
sol·licit
ades 

Previsió 
10% de 
cofinança
ment  

Previsió 
costs 
treballador
s i 
formació  

 Previsió 
del cost 
vigilància 
de la salut 

 Previsió 
del cost de 
formació 
de riscos 
laborals  

 Previsió 
del cost de 
l’assegura
nça 
d’acord 
amb el 
conveni 
col·lectiu 
d’aplicació 

 Previsió 
import 
indemnitza
ció per 
finalització 
de 
contracte 

 Previsió 
del total 
del cost 

Servei 

temporal de 

suport a les 

llars 

DONA 12 1 1.935,68 €  19.356,80 €  50,00 €  34,50 €  240,00 €  466,39 €  22.083,37 €  

 
 

d) Al pacte 5.4 del conveni, on diu: 
 
 
 
 

 

 
Ha de dir: 

 
 
 

 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Bigues i Riells.”  
 
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. 
 
 

Nom del projecte 
Previsió del total 
del cost  

20% de la previsió del total 
del cost  

Campanyes d’inventari de béns 
públics i conscienciació 
ciutadana 

22.083,37 €  4.416,67 €  

Nom del projecte 
Previsió del total 
del cost  

20% de la previsió del total 
del cost  

Servei temporal de suport a les 
llars 

22.083,37 €  4.416,67 €  



 

 

ÀREES D’ENSENYAMENT I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
5. Aprovar les Bases reguladores dels ajuts de menjador i llur convocatòria per al curs 
escolar 2021/2022. 
 
Llegit el dictamen de les àrees d’Ensenyament i de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 21 
d’abril de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 9 d’abril de 2021, Silvia Perez Corts, cap de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat, ha 

emès l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. Correspon al Consell Comarcal l’atorgament d’ajuts individuals de menjador als alumnes als 

quals no correspon la gratuïtat del servei. 
 

2. Abans de l’inici de cada curs escolar el Consell Comarcal procedirà a la convocatòria pública 
per a l’atorgament d’aquests ajuts.  
 

3. El Departament d’Educació ens ha fet arribar els criteris comuns d’ajuts individuals de 
menjador a incorporar i aplicar en les convocatòries d’ajuts individuals de menjador escolar 
del curs 2021-2022.  
 

4. Per al curs 2021-2022 es proposa doncs la modificació de les bases reguladores dels ajuts 
individuals de menjador del Consell Comarcal d’acord amb els criteris comuns als que s’ha fet 
referència.  
 

5. L’import màxim destinat a aquests ajuts per al curs escolar 2021-2022, es condiciona a la 
resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació 
econòmica pels ajuts individuals de menjador, amb subjecció a les seves previsions i al 
finançament definitiu de l’import dels ajuts, que anirà a càrrec de la partida 32.32440.48001 
del pressupost general d’ingressos i despeses per a l’any 2021 i aquella que correspongui 
pels exercicis següents.   
 

6. El 5 de març de 2021, registre d’entrada número E003712, el Departament d’Educació ha 
tramès al Consell Comarcal del Vallès Oriental la notificació d’autorització de despesa per al 
curs 2020-2021 dels serveis de transport i menjador escolar, amb una previsió d’import 
corresponent a beques menjador de 5.407.444,10 euros.   

 
7. Per la convocatòria dels ajuts individuals de menjador del curs 2021-2022 es preveu una 

despesa igual o superior a la despesa inicial prevista pel Departament d’Educació en relació 
als ajuts individuals de menjador del curs 2020-2021. Els criteris del Departament d’Educació 
pels ajuts individuals de menjador del curs 2021-2022 estableixen el mateix llindar de renda 
familiar, volum de negoci, rendiments patrimonials i valors cadastrals que la darrera 
convocatòria i preveuen els mateixos dos trams possibles d’ajut, un tram garantit del 70% i un 
tram garantit del 100%. Per aquest motiu, es considera que la previsió de despesa no hauria 
de patir variacions significatives respecte al curs anterior.  
 

8. Els criteris del Departament d’Educació estableixen les novetats respecte al curs 2020-2021 
següents:  
 

- Incorporació d’una deducció de 800,00 € quan s’acredita l’existència d’infants en 
acolliment en la unitat familiar extensa o aliena.  
 

- Possibilitat de recalcular l’ajut individual de menjador d’un infant quan, en els 
casos de custòdia compartida només l’hagi sol·licitat excepcionalment un 
progenitor, i  l’altre progenitor sol·liciti també l’ajut per al seu fill. Aquesta revisió 



 

 

pot comportar canviar el resultat de l’ajut que s’havia obtingut amb la valoració 
d’un únic progenitor. 
 

- En el cas d’unitats familiars que mitjançant els creuaments no s’hagin obtingut 
recursos o que cap dels membres tenen un identificador, serà necessari disposar 
del corresponent informe de serveis socials en el qual haurà de fer constar 
aquells ingressos que puguin tenir aquestes unitats i la valoració per situació 
social de risc. Si  bé, aquest informe de serveis socials ja el sol·licitava Consell 
Comarcal del Vallès Oriental en convocatòries anteriors i per tant no suposa una 
variació substancial en la tramitació.   

 
 

Per tant, l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat PROPOSA,      
 
L’aprovació  de les bases reguladores dels ajuts individuals de menjador pel curs 2021-2022, els 
seus annexos i la corresponent convocatòria.” 

 
2. El 5 de març de 2021, registre d’entrada número E2021003712, el Departament 

d’Educació ha tramès al Consell Comarcal del Vallès Oriental la notificació d’autorització 
de despesa per al curs 2020-2021 dels serveis de transport i menjador escolar, amb una 
previsió d’import corresponent a beques menjador de 5.407.444,10 euros. 
 

3. El 14 d’abril de 2021, el secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental, el 
senyor Jordi Vendrell i Ros, ha emès un informe en relació amb aquesta qüestió.  

 
4. El 21 d´abril 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 7.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

disposa que les competències de les entitats locals són pròpies o atribuïdes per 
delegació i que les competències pròpies dels municipis, les províncies, les illes i altres 
entitats locals territorials únicament podran ser determinades per Llei.  
 

2. L’article 25.1 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix quines són les 
competències comarcals i disposa a l’apartat c), que li corresponen les que li deleguin o 
li encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, 
els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions 
associatives d’ens locals regulades pels títols X i XI del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril. 
 

3. L’article 1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, disposa que són principis 
del sistema educatiu espanyol, entre d’altres, la qualitat de l’educació per a tot l’alumnat, 
independentment de les seves condicions i circumstàncies, així com l’equitat que 
garanteixi la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa, la igualtat de drets i oportunitats 
que ajudin a superar qualsevol discriminació i l’accessibilitat universal a l’educació, i que 
actuï com a element compensador de les desigualtats personals, culturals econòmiques i 
socials, amb especial atenció a les que es derivin de qualsevol tipus de discapacitat.  
 

4. L’article 3 del Decret 219/1989, d’1 d’agost, estableix la delegació a les comarques de 
les competències del Departament d’Educació en relació amb la programació i la gestió 
de beques i ajuts de menjador. 
 

5. L’article 21 del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de 
menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, 



 

 

disposa que les administracions públiques, dins les disponibilitats pressupostàries, 
poden establir ajuts de menjador, per l’alumnat que ho sol·liciti i no els correspongui la 
gratuïtat del servei, que cobreixin totalment o parcialment el cost del servei escolar de 
menjador. Per a l’establiment d’aquests ajuts es tindran en compte les condicions 
socioeconòmiques i geogràfiques de l’alumnat, així com l’escolarització en centres 
d’educació especial. 
 

6. La disposició addicional segona del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula 
el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament 
d'Ensenyament, estableix que correspon als consells comarcals la gestió dels ajuts de 
menjadors per necessitats socioeconòmiques o de situació geogràfica de l'alumne, quan 
hagin assumit aquesta competència o l'assumeixin, i signin els corresponents convenis 
amb el Departament d'Ensenyament, d'acord amb el que estableix l'article 8.1 del Decret 
219/1989, de delegació de competències de la Generalitat a les comarques en matèria 
d'ensenyament. 
 

7. El conveni de 24 de maig de 2016 entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya relatiu a la  delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de 
menjador. Mitjançant aquest conveni  el Consell Comarcal assumeix la competència 
delegada de la gestió dels ajuts de menjador que es puguin establir, dins les 
disponibilitats pressupostàries del Departament d’Educació per a cada curs escolar, per 
a l’alumnat que ho sol·liciti i no li correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixen 
totalment o parcialment el cost del servei escolar de menjador. 
 
La clàusula 6a d’aquest conveni estableix que els serveis que el Consell Comarcal presti 
en virtut de les competències delegades es finançaran mitjançant la dotació econòmica 
assignada pel Departament d’Educació. També es podran finançar mitjançant altres 
aportacions d’organismes o entitats i mitjançant els ingressos provinents de la prestació 
dels serveis. La dotació econòmica per a cada curs, s’assignarà mitjançant resolucions 
per part del Departament d’Educació que autoritzaran el cost total del cadascun dels 
serveis prestats pel Consell Comarcal, i l’import corresponent al finançament de les 
despeses de gestió, la signatura de les quals es delega en la persona titular de la 
Direcció General competent en aquesta matèria.  
 

8. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya disposa 
que és competència del Ple, exercir les altres atribucions que expressament li assignin 
les lleis i les que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans 
comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSEM al Ple del Consell Comarcal que acordi:  

 
1. Aprovar les Bases reguladores dels ajuts individuals de menjador i l’annex corresponent 

següents: 
 

“Marc jurídic  
 
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya, estableix com a principi rector del 
sistema educatiu la universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de 
tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.  
 
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, disposa que són principis del sistema educatiu, 
entre d’altres, la qualitat de l’educació per a tot l’alumnat, independentment de les seves 



 

 

condicions i circumstàncies, així com l’equitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats per al ple 
desenvolupament de la personalitat a través de l’educació, la inclusió educativa, la igualtat de 
drets i oportunitats que ajudin a superar qualsevol discriminació i l’accessibilitat universal a 
l’educació, i que actuï com a element compensador de les desigualtats personals, culturals, 
econòmiques i socials, amb especial atenció a les que es derivin de qualsevol tipus de 
discapacitat.  
 
Amb el Decret 219/1989, d’1 d’agost, es van delegar a les comarques les competències del 
Departament d’Educació en relació amb la programació i la gestió de beques i ajuts de menjador. 
 
El Decret 160/1996, de 14 de maig, regulador del servei escolar de menjador, disposa que les 
administracions públiques, dins les disponibilitats pressupostàries, poden establir ajuts de 
menjador per a l’alumnat que ho sol·liciti i no els correspongui la gratuïtat del servei, que cobreixin 
totalment o parcialment el cost del servei escolar de menjador. Per a l’establiment d’aquests ajuts 
es tindran en compte les condicions socials, econòmiques i geogràfiques de l’alumnat, així com 
l’escolarització en centres d’educació especial.  
 
La gestió d’aquests ajuts correspon als consells comarcals quan hagin assumit aquesta 
competència i signin el conveni corresponent amb el Departament d’Educació. 
 
El conveni de 24 de maig de 2016 entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya relatiu a la  delegació de competències quant a la 
gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador. Mitjançant aquest conveni 
el Consell Comarcal assumeix la competència delegada de la gestió dels ajuts de menjador que 
es puguin establir, dins les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Educació per a cada 
curs escolar, per a l’alumnat que ho sol·liciti i no li correspongui la gratuïtat del servei, que 
cobreixen totalment o parcialment el cost del servei escolar de menjador. 
 
La clàusula 6a d’aquest conveni estableix que els serveis que el Consell Comarcal presti en virtut 
de les competències delegades es finançaran mitjançant la dotació econòmica assignada pel 
Departament d’Educació. També es podran finançar mitjançant altres aportacions d’organismes o 
entitats i mitjançant els ingressos provinents de la prestació dels serveis. La dotació econòmica 
per a cada curs, s’assignarà mitjançant resolucions per part del Departament d’Educació que 
autoritzaran el cost total del cadascun dels serveis prestats pel Consell Comarcal, i l’import 
corresponent al finançament de les despeses de gestió, la signatura de les quals es delega en la 
persona titular de la Direcció General competent en aquesta matèria.  

 
Article 1. Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és regir la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de 
menjador a l’alumnat matriculat en un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb fons 
públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació 
infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria, sempre i quan 
no els pertoqui la gratuïtat del servei.  
 
Article 2. Persones beneficiàries  
 
Poden ser persones beneficiàries els alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès 
Oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol del cursos de segon cicle 
d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria, 
sempre i quan no els pertoqui la gratuïtat del servei i compleixin els requisits establerts en 
aquestes Bases. 

 
Article 3. Requisits generals 
 
A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, previstes en l’article 2, per poder 
rebre l’ajut cal: 

 
a) Presentar la sol·licitud en els termes previstos a l’article 5 juntament amb la documentació 

detallada en l’article 6 en els terminis i la forma establerts en aquestes Bases.  
b) No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.  



 

 

c) Fer ús del servei de menjador escolar. 
d) En relació amb l’alumne/a, no estar en acolliment residencial. S’entén per acolliment 

residencial qualsevol alumne/a que estigui en un centre residencial d’acció educativa (CRAE). 
En canvi, poden ser persones beneficiàries aquelles que estiguin en acolliment en família 
extensa o aliena.  

e) No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o d’un altre ens públic o 
privat, que juntament amb l’ajut atorgat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, superi el 
cost del servei de menjador. 

f) No superar el llindar de renda familiar anual que es calcula en funció dels membres 
computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a 
continuació:  
 
1. Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40 euros.  
2. Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80 euros.  
3. Per cada adult que integri la unitat familiar diferent dels sustentadors principals: 2.745,35 

euros.  
4. Per cada nen/a computable de la unitat familiar: 3.294,45 euros.  
 
Per a alumnes amb una discapacitat acreditada igual o superior al 60%, no superar el llindar 
de renda de 2,5 vegades corresponent per a l’obtenció de l’ajut del 70%.  
 

g) No superar el llindar de volum de negoci per unitat familiar de 155.000 euros calculat sumant 
els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar, d’acord amb el 
detall següent:  
 

1. Ingressos procedents d’activitats econòmiques en estimació directa o en estimació 
objectiva. 

2. Ingressos procedents d’una participació del conjunt dels membres computables igual o 
superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través 
d’entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d’entitat jurídica, un cop 
aplicats als ingressos totals de les activitats el percentatge de participació d’aquestes. 

 
h) No superar el llindar de rendiments patrimonials de 1.700 euros, d’acord amb el càlcul 

següent:  
 
Suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots 
els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la unitat familiar, 
excloent les subvencions rebudes per a l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual de 
residència i, si s’escau, la renda bàsica d’emancipació. 
 
No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500 euros dels 
premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o 
combinacions aleatòries. 
 
Així mateix, tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d’urgència 
social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions 
de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l’alimentació, 
el vestit, l’allotjament i que hagin estat degudament acreditades. 
 
Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la 
normativa de l’impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre 
de 2020. 
 

i) No superar el llindar de valors cadastrals de finques urbanes de 42.900 euros, d’acord amb 
el càlcul següent:  
 
Suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que 
componen la unitat familiar, exclòs l’habitatge habitual. En el cas d’immobles en què la data 
efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l’1 de gener de 1990 i el 31 de 
desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de 



 

 

revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels 
coeficients següents: 

 
Per 0,43 els revisats el 2003.  Per 0,37 els revisats el 2004. 
Per 0,30 els revisats el 2005.  Per 0,26 els revisats el 2006. 
Per 0,25 els revisats el 2007.  Per 0,25 els revisats el 2008. 
Per 0,26 els revisats el 2009.  Per 0,28 els revisats el 2010. 
Per 0,30 els revisats el 2011.  Per 0,32 els revisats el 2012. 
Per 0,34 els revisats el 2013.  Per 0,36 els revisats el 2014. 
Per 0,36 els revisats el 2015.  Per 0,36 els revisats el 2016. 
Per 0,36 els revisats el 2017.  Per 0,36 els revisats el 2018. 
Per 0,36 els revisats el 2019.  Per 0,36 els revisats el 2020.  

 
Els valors cadastrals es computaran a 31 de desembre de 2020, d’acord amb allò previst en 
aquest apartat. 

 
j) No superar el llindar de valors cadastrals de finques rústiques de 13.130 euros per cada 

membre computable, que resulta de la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, 
exclòs l’habitatge habitual. 
 
Els valors cadastrals es computaran a 31 de desembre de 2020, d’acord amb allò previst en 
aquest apartat. 
 

Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La modificació 
d’aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l’ajut, d’acord amb les previsions de 
l’article 12. 

 
Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de persona 
beneficiaria no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
Article  4. Convocatòria i terminis de presentació de sol·licituds 

 
1. Per al curs escolar 2021-2022, el termini de presentació de sol·licituds per als ajuts individuals 

de menjador s’inicia el dia següent a la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i acaba el 12 de juliol de 2021.  
 

2. Nogensmenys, es preveu la presentació de sol·licituds sobrevingudes. Per sol·licituds 
sobrevingudes cal entendre aquelles que s’han presentat fora del termini establert en l’epígraf 
precedent, o bé, quan concorri alguna de les situacions sobrevingudes que s’esmenten a 
continuació:  
 
a) Nova matrícula.  
b) Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials. 
c) Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa 

de força major i degudament justificada.  
 
En els casos previstos en els apartats a), b) i c) precedents, per tal que aquesta sol·licitud 
pugui ser valorada és necessari que la persona sol·licitant exposi i acrediti documentalment 
els fets causants de la nova situació i aporti la documentació econòmica corresponent per tal 
de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.  

 
3. En els casos previstos en els apartat a), b) i c) de l’epígraf anterior i també en el cas d’unitats 

familiars en què no constin ingressos o en què cap dels membres disposi de DNI/NIE/NIF, els 
serveis socials municipals o l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal han 
de presentar un informe motivat de proposta de resolució d’acord amb el model que estableixi 
el Consell Comarcal. L’informe ha d’estar suficientment motivat a criteri del Consell Comarcal.  
 

4. Les sol·licituds sobrevingudes es valoren de la mateixa manera que la resta de sol·licituds 
amb aplicació dels criteris que estableixen aquestes Bases. Les persones beneficiàries que 



 

 

n’obtinguin l’ajut el perceben des de la data que acordi la Comissió de Govern del Consell 
Comarcal o aquell competent per raó de delegació.  
 

Article 5. Sol·licitud 
 

1. Poden sol·licitar els ajuts individuals de menjador els pares, les mares, les persones tutores 
legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les 
persones  beneficiàries. 

 
2. La sol·licitud es presenta telemàticament o presencialment al registre de l’ajuntament on 

resideixi la persona beneficiària en el model normalitzat, omplerta, amb la  relació dels 
membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant nom, cognoms i 
DNI/NIF/NIE, si s’escau, de cadascun d’ells i elles, degudament signada, i amb la 
documentació que acredita les circumstàncies que s’al·leguen. S’adjunta el model de 
sol·licitud normalitzat com a annex 1 d’aquestes Bases. 

 
3. La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l’article 16.4 de 

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

 
4. En qualsevol cas, la documentació relacionada amb aquestes bases està disponible en el 

web del Consell Comarcal a l’adreça: www.vallesoriental.cat.  
 

5. En cap cas de la presentació de dues sol·licituds en relació amb un mateix alumne/a se’n pot 
derivar l’atorgament de dos ajuts individuals de menjador. 
 

Article 6. Documentació   
 

1. A les sol·licituds s’hi ha d’adjuntar la documentació obligatòria següent: 
 

a) El volant de convivència emès per l’ajuntament. 
 

b) El DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. En el cas de no disposar-ne, 
certificat de naixement o llibre de família.  
 

c) El document acreditatiu del codi identificador de l’alumne/a pel qual se sol·licita l’ajut, 
d’ara en endavant IDALU.  
 

d) En el cas de representació legal o acolliment de la persona beneficiària, documentació 
acreditativa d’aquest fet. 
 

e) Si és el cas, el conveni aprovat judicialment i/o la sentència de divorci o separació o l’acta 
final de mediació del Departament de Justícia.  
 

f) En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol classe 
d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, s’ha d’aportar la 
documentació que es relaciona a continuació en funció de la font o fonts d’ingressos: 
 

a) L’informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social.  
 

b) En el cas de persones perceptores de la Renda garantida de ciutadania, el 
certificat acreditatiu en relació amb l’any 2020. 

 
c) En el cas de persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de 

treballadors i treballadores de la llar de la Seguretat Social, el certificat de 
cotitzacions en relació amb l’any 2020. 

 
d) Si és el cas, la resolució o el certificat de l’Agència Catalana de l’Habitatge que 

acrediti les prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge en relació 
amb l’any 2020.  

 



 

 

e) Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti 
fefaentment els altres ingressos no tributables o exempts en relació amb l’any 
2020.  

 
g) Declaració de la renda o certificat d’imputacions íntegre corresponent a l’exercici 2020 en 

relació amb tots els membres de la unitat familiar.  
 

h) Certificat cadastral dels immobles dels quals són titulars qualsevol dels membres de la 
unitat familiar.   

 
2. Si és el cas, a la sol·licitud es pot adjuntar la documentació complementària següent: 

 
a) Si és el cas, el títol de família nombrosa vigent expedit per l’organisme competent on 

consti, entre d’altres, la categoria especial o general.  
b) Si és el cas, el títol de família monoparental vigent expedit per l’organisme competent, 

on consti, entre d’altres, la categoria especial o general.  
c) Si és el cas, per infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General 

d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.  
d) Si és el cas, en relació amb qualsevol dels membres de la unitat familiar, la resolució de 

reconeixement de grau de discapacitat emesa per l’organisme competent, o bé el 
certificat que acrediti el grau de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones 
amb Discapacitat (CAD) del Departament competent de la Generalitat de Catalunya o 
pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.  

e) Si és el cas, el document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social 
corresponents a l’any 2020, atorgades per administracions públiques, que tinguin per 
finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, 
com ara l'alimentació, el vestit o l'allotjament.  

f) Si és el cas, el certificat de l’ajuntament respectiu acreditatiu de desplaçament i 
distància quan l’alumne/a visqui a una distància igual o superior a 3 quilòmetres en un 
sol sentit i en línia recta o bé que el desplaçament sigui major a 25 minuts de la 
residència habitual fins al centre on està escolaritzat.   

g) Si és el cas, resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya de redistribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques.  

 
La omissió de presentació d’aquesta documentació suposa la no acreditació de la situació 
respectiva, i conseqüentment no es tindrà en compte en la valoració de l’ajut.  
 
3. La persona sol·licitant de l’ajut ha de custodiar la sol·licitud original i llur documentació annexa 

durant un període de 6 anys.   

 
Article 7. Incidències en l’accés a les dades  

 
En el cas que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’Ajuntament, i/o el Departament 
d’Educació no pugui accedir a les dades a les quals s’hagi autoritzat a llur consulta i obtenció, 
l’ajuntament requerirà a la persona sol·licitant en la forma permesa a la llei perquè aporti la 
documentació que correspongui que permeti conèixer les dades que s’escaiguin per a la valoració 
de l’ajut, en un termini de 10 dies hàbils, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que 
desisteix de la seva petició, prèvia resolució de l’òrgan competent del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques o normativa que la substitueixi.  

 
Article 8. Tramitació  

 
1. Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa, l’ajuntament les 

revisarà. Si n'hi ha alguna que no reuneix els requisits que estableixen aquestes Bases, 
l’ajuntament requerirà a la persona interessada en la forma permesa a la llei, perquè en un 
termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb la 
indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, prèvia resolució de 
la Comissió de Govern del Consell Comarcal o de l’òrgan competent per raó de delegació, 



 

 

d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques o normativa que la substitueixi. 
 

2. L’Ajuntament ha d’introduir i validar les dades de la sol·licitud en el sistema de gestió 
informatitzada del Consell Comarcal no més enllà del 26 de juliol de 2021 als efectes que el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental en pugui fer la valoració i la resolució.   
 

3. La valoració i la puntuació de les sol·licituds que compleixin els requisits es desenvolupa de la 
forma següent:  
 
a) En el cas d’autorització a la consulta i l’obtenció de les dades pertinents, el  Departament 

d’Educació valora els ingressos contributius de la renda i patrimoni dels membres 
computables de la unitat familiar, la condició de família nombrosa, la condició de família 
monoparental i el grau de discapacitat, els rendiments no tributables o exempts 
procedents de la Seguretat Social. Per altra banda, si hi ha autorització, el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental consulta les dades de les prestacions d’Ajut al lloguer 
d’habitatge de l‘Agència Catalana de l’Habitatge.   
 
En el cas que no s’autoritzi a la consulta i l’obtenció de les dades pertinents, el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental és qui fa la valoració d’acord amb la documentació aportada. 
L’ajuntament mitjançant els serveis socials bàsics valora la situació social de risc. 
 
En qualsevol cas, el Consell Comarcal del Vallès Oriental valora els ingressos 
corresponents a rendiments no tributables o exempts dels membres computables de la 
unitat familiar i la resta de situacions específiques de la unitat familiar. L’ajuntament 
mitjançant els serveis socials bàsics valora la situació social de risc. 
 

b) La Comissió de Govern resol els ajuts individuals de menjador, sens perjudici que es 
pugui delegar la competència.   

 
4. El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 6 mesos a comptar de la data de finalització 

del termini de presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat i 
notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.  
 
Nogensmenys, la resolució de la convocatòria es condiciona a la resolució del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts 
individuals de menjador, amb subjecció a les seves previsions, i al finançament definitiu de 
l’import dels ajuts. 

 
5. El Consell Comarcal publicarà en el taulell d’anuncis de la corporació la llista dels ajuts 

individuals de menjador atorgats i denegats i en comunicarà la resolució als ajuntaments. 
 

6. En cas que s’atorgui l’ajut, encara que la sol·licitud es resolgui un cop iniciat el curs, aquest es 
farà efectiu des del primer dia del servei de menjador, sens perjudici de les sol·licituds 
sobrevingudes previstes a l’article 4.2 d’aquestes Bases. 

 
Article 9. Import dels ajuts 

 
1. Els imports màxims dels ajuts individuals de menjador són els següents:  

 
a) Ajut del 70% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu 

màxim establert pel Departament d’Educació, en el cas que la renda familiar anual no 
superin els llindars establerts a l’article 3 epígraf f) d’aquestes Bases.  
 

b) Ajut del 100% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu 
màxim establert pel Departament d’Educació, en el cas que la renda familiar anual, 
calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no superés el llindar de renda i 
requisits següents:  
 



 

 

Llindar de renda: el 60% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del 70% i acreditació 
d’una puntuació superior o igual a 15 punts en la suma dels àmbits socials b i c de l’article 
17.4 d’aquestes Bases. 
 

c) Per a alumnes amb una discapacitat acreditada igual o superior al 60%,  ajut del 100% 
del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert 
pel Departament d’Educació, en el cas que la renda familiar anual, calculada d’acord amb 
el que estableixen les bases no superi el llindar de renda de 2,5 vegades corresponent 
per a l’obtenció de l’ajut del 70%.  
 

La quantitat total màxima de l’ajut es determinarà també en funció dels dies lectius del curs 
escolar amb servei de menjador d’acord amb el calendari del Departament d’Educació.  

 
2. L’import màxim destinat a aquests ajuts per al curs escolar 2021-2022 i els següents, es 

condiciona a la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que 
estableixi la dotació econòmica pels ajuts individuals de menjador, amb subjecció a les seves 
previsions, i al finançament definitiu de l’import dels ajuts, que anirà a càrrec de la partida 
32.32440.48001 del pressupost general d’ingressos i despeses per a l’any 2021 i aquella que 
correspongui pels exercicis següents.   

 
Article 10. Recursos 

 
Contra la resolució de la convocatòria, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia de 
la publicació en el taulell d’anuncis de l’atorgament o denegació de l’ajut. 

 
Potestativament, es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d’un mes 
comptat des del dia de la publicació en el taulell d’anuncis de la resolució. 

 
Article 11. Trasllats, altes i baixes  
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental atorgarà l’ajut individual de menjador a les persones 

beneficiàries d’ajuts individuals de menjadors provinents d’altres comarques que s’escolaritzin 
en un centre escolar del Vallès Oriental en l’import que correspongui d’acord amb aquestes 
Bases, segons s’escaigui, sempre i quan puguin ser considerades persones beneficiàries i 
compleixen els requisits generals, d’acord amb allò que preveuen els articles 2 i 3 d’aquestes 
Bases.  
 

2. Les persones beneficiàries que siguin donades de baixa del centre escolar on estaven 
matriculades en el moment de presentar la sol·licitud i que s’escolaritzin en un centre escolar 
d’un altre municipi de la comarca del Vallès Oriental no perden l’ajut individual de menjador.  
 

3. Les persones beneficiàries que siguin donades de baixa del centre escolar on estaven 
matriculades en el moment de presentar la sol·licitud i que s’escolaritzin en un centre escolar 
fora de la comarca del Vallès Oriental mantenen l’ajut individual de menjador sempre i quan 
no concorri amb aquest cap altre ajut pel mateix concepte.  

 
4. Els centres escolars han de comunicar als ajuntaments els canvis d’escolarització de les 

persones beneficiàries i, alhora, els ajuntaments els han de notificar al Consell Comarcal. 
 
Nogensmenys, en els casos en què el pagament dels ajuts s’efectuï al centre escolar, d’acord 
amb les previsions de l’article 15.1, el mateix centre comunica els canvis d’escolarització de 
les persones beneficiàries directament al Consell Comarcal. 

 
5. La presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots i cadascun dels membres de la 

unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal pugui traslladar la documentació necessària a 
altres Consells receptors, en el cas que hi hagi un trasllat de l’alumne/a. 

 
Article 12. Revocacions i renúncies 
 



 

 

1. Els ajuts poden ser revocats d’ofici o a instància de part, a proposta dels ajuntaments, del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental o del Departament d’Educació, mitjançant resolució del 
Consell Comarcal. 

 
2. Són causa de revocació de l’ajut: 

 
a) L’ocultació o la falsedat en la documentació presentada. 
b) El canvi de centre escolar on estaven matriculats en el moment de presentar la 

sol·licitud, que comporti la pèrdua de l’ajut individual de menjador d’acord amb les 
regles de l’article 11.3. 

c) L’incompliment de les condicions establertes en aquestes bases. 
 

Poden sol·licitar els ajuts individuals de menjador els pares, les mares, les persones tutores 
legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les 
persones  beneficiàries. 

 
3. Pel desistiment i renúncia dels ajuts són d’aplicació l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normativa 
que els substitueixi. 
 

4. El Consell Comarcal es reserva la possibilitat d’establir mecanismes d’inspecció per 
comprovar que l’ús dels ajuts concedits és el correcte. 

 
Article 13. Compactació 

 
1. Els ajuts atorgats per l’import màxim del 70% es poden compactar. La compactació ha de ser 

continuada i distribuïda setmanalment i no al llarg d’uns mesos (per exemple no es podria fer 
de setembre a febrer).  
 

2. La compactació s’ha de demanar expressament en la sol·licitud d’ajut individual de menjador. 
Nogensmenys, amb posterioritat, també es pot sol·licitar la compactació sempre i quan es 
presenti la sol·licitud per registre abans de la data d’inici d’utilització de l’ajut compactat.  
 

3. Un ajut compactat pot deixar de ser-ho sempre i quan prèviament es sol·liciti per registre.  
 

 
Article 14. Justificació 

 
No més enllà del 7 de juliol de 2022, l’ajuntament corresponent o el centre escolar, en funció de 
qui rebi el pagament d’acord amb les previsions de l’article següent, ha de presentar degudament 
emplenat al Consell Comarcal el certificat justificatiu de l’ús del servei de menjador corresponent 
a tot el curs escolar, d’acord amb el model de certificat justificatiu de la despesa que estableixi el 
Consell Comarcal. 
 
Article 15. Pagament 

 
1. El Consell Comarcal transferirà al compte corrent que designi l’ajuntament l’import dels ajuts 

individuals de menjador atorgats a les persones beneficiàries del seu municipi. 
 

Nogensmenys, en casos excepcionals, quan així ho acordin el Consell Comarcal i 
l’ajuntament, el Consell Comarcal transferirà al número de compte designat pels centres 
escolars, l’import dels ajuts atorgats a les persones beneficiàries matriculades a cada centre. 
 

2. El Consell Comarcal pot transferir a l’ajuntament o al centre escolar, segons s’escaigui 
d’acord amb l’apartat anterior, una bestreta de fins al 40% de l’import màxim previst pel total 
dels expedients de persones beneficiàries del seu municipi que constin com a atorgats en la 
primera resolució de la convocatòria dels ajuts individuals de menjador del curs 2021-2022, 
sempre i quan el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya n’hagi ingressat 
prèviament els imports.  
 



 

 

En aquest cas, un cop finalitzat el curs 2021-2022 i prèvia justificació de l’ús del servei  en els 
termes previstos a l’article 14 d’aquestes Bases, el Consell Comarcal transfereix a 
l’ajuntament o centre escolar, segons s’escaigui, l’import resultant de la diferència, si aquesta 
és negativa, entre la bestreta inicial transferida i l’import final de la totalitat dels ajuts 
corresponents als expedients de persones beneficiàries del seu municipi atorgats en la 
convocatòria. D’altra banda, si l’import resultant de la diferència és positiva, l’ajuntament ha 
de retornar l’import corresponent al Consell Comarcal no més enllà del termini d’un mes des 
de la comunicació que aquest efecte li faci el Consell Comarcal. Pel cas que l´ajuntament no 
efectuï el retorn, el Consell Comarcal podrà liquidar el deute mitjançant compensació d'ofici. 

 
3. El pagament dels ajuts està condicionat a la transferència prèvia del Departament d’Educació 

de la Generalitat de Catalunya i al compliment d’allò que preveu l’article 14, sens perjudici 
d’allò que preveu l’apartat anterior pel que fa al règim de bestreta.  

 
 

Article 16. Seguiment 
 

1. El Consell Comarcal pot reclamar a l’ajuntament la documentació que consideri adequada per 
tal de resoldre la convocatòria, verificar les dades i revocar totalment o parcialment l’ajut, 
d’acord amb l’article 12, o amb qualsevol altra finalitat relacionada amb l’objecte. 
 

2. Les persones esmentades a l’article 5.1 estan obligades a facilitar la informació que els 
demani el Consell Comarcal. 
 

3. L’ajuntament ha de comunicar al Consell Comarcal les circumstàncies previstes a l’article 12 
des que en tingui coneixement. 
 

4. El Consell Comarcal es reserva el dret a resoldre totes les qüestions que puguin sorgir i que 
no quedin especificades a les Bases. 

 
Article 17. Criteris per a l’atorgament dels ajuts 
 
1. Membres computables per al càlcul de la renda de la unitat familiar: 
 

- Per al càlcul de la renda de la unitat familiar als efectes d’aquests ajuts són membres 
computables els següents:  

 
a) Les persones progenitores, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i 

protecció del menor o la menor. 
 

b) L’alumne/a pel qual es sol·licita l’ajut.  
 

c) Els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 
de desembre de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es 
tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial 
 

d) Els ascendents dels pares justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors 
amb el volant de convivència corresponent a 31 de desembre de l’any utilitzat en el càlcul 
de la renda familiar. 

 
En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable 
aquell o aquella  que no convisqui amb l’alumne/a pel qual se sol·licita l’ajut individual de 
menjador. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si s’escau, el nou o 
nova cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del 
còmput de la renda familiar. 
 
- Per al càlcul de la renda familiar en el cas de separació o divorci amb guarda i custòdia 

compartida, són membres computables les persones següents:  
 

I. Les persones progenitores, tutores o encarregades de la guarda i protecció de 
l’alumne/a pel qual se sol·licita l’ajut, encara que no convisquin. 



 

 

II. L’alumne/a pel qual se sol·licita l’ajut.  
III. Els fills o filles comuns o comunes de les persones progenitores de l’alumne/a pel 

qual se sol·licita l’ajut que siguin solters menors de vint-i-cinc anys que 
convisquin en el domicili familiar de qualsevol dels progenitors a 31 de desembre 
de l’any utilitzat en el càlcul de la renda familiar o els de més edat, quan es tracti 
de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. 
 

Nogensmenys, en el cas que l’ajut el sol·liciti un/a únic/a progenitor/a, tutor/a o persona 
encarregada de la guarda i protecció de l’alumne/a, es valora la renda de la persona 
sol·licitant. En el cas que li correspongui l’ajut, aquest serà proporcional als dies de 
custòdia que li estableixi el conveni regulador. No obstant això, en el cas que 
posteriorment presenti una sol·licitud l’altre progenitor s’ha de fer una nova valoració de 
l’ajut tenint en compte els membres de la unitat familiar d’acord amb les lletres I, II, i III 
anteriors, fet que pot comportar modificar la resolució de l’ajut individual de menjador que 
si és el cas s’hagués resolt amb la valoració d’un únic progenitor. 
 

2. Càlcul de la renda de la unitat familiar 
 
El Consell Comarcal i/o el Departament d’Educació calcularà la renda de la unitat familiar per 
l’agregació de les rendes corresponents a l’exercici 2020 de cada membre computable de la 
unitat familiar que obtingui ingressos de qualsevol naturalesa, i de conformitat amb la 
normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
 
a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat 

declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera 
següent:  

 
Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, 
excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 
2016 a 2019, i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2016, 2017, 2018 
i 2019 a integrar a la base imposable de l’estalvi.  
 
Segon: a aquest resultat es restarà la quota resultant de l’autoliquidació.  
 
Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos 
propis i no hagin presentat declaració per l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, se seguirà el procediment descrit en l’apartat primer anterior, i del resultat 
obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats. 

 
b) Els rendiments no tributables o exempts de qualsevol dels membres computables de la 

unitat familiar també seran sumats pel càlcul de la renda de la unitat familiar. 
 
c) A l’efecte de la determinació de la renda de la unitat familiar, un cop calculada s’aplicaran 

les deduccions següents: 
 

I. El cinquanta per cent dels ingressos aportats per qualsevol dels membres 
computables de la unitat familiar que no siguin de les persones sustentadores 
principals. 
 

II. La quantitat de 500 euros per motius de durada del desplaçament i distància, 
quan concorrin les situacions següents: 
 

- Quan l’alumne/a es desplaci en vehicle un mínim de 3 quilòmetres o el 
desplaçament tingui una durada superior a 25 minuts, des del seu domicili 
familiar i on té la seva residència habitual fins al centre on està escolaritzat.  

 

- Que l’alumne/a estigui escolaritzat en el centre determinat pel Departament 
d’Educació o el més proper al seu domicili familiar. En aquest sentit, en el cas 
de l’educació primària es consideraran centres proposats pel Departament els 
inclosos en l’àrea d’influència determinada i pel que fa a l’educació 
secundària obligatòria, es considerarà com a centre proposat, aquell que li 



 

 

correspon, per la Resolució d’adscripció. En cas que el Departament hagi 
derivat l’alumne/a a un centre diferent, per manca d’oferta educativa, també 
s’entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament. 

 

- Que l’alumne/a no tingui el servei de transport escolar amb caràcter preceptiu 
i, per tant, gratuït. 

 
III. La quantitat de 800 euros per cada germà o germana, incloent-hi la persona 

sol·licitant que convisqui en el domicili familiar sempre i quan s’acrediti la condició 
de família monoparental. 
 

IV. La quantitat de 800 euros quan s’acrediti l’existència d’infants en acolliment en la 
unitat familiar extensa o aliena.  
 

 
3. Criteris per a l’atorgament de l’ajut màxim del 70%: 
 
Es concedirà un ajut de fins a un 70% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en 
cap cas el preu màxim establert pel Departament, a aquells expedients que compleixin les 
condicions per a ser persones beneficiàries de l’ajut individual de menjador i els requisits 
generals, d’acord amb allò que preveu l’article 2 i 3 d’aquestes Bases, quan la renda familiar 
anual no superi el llindar establert a l’article 3 epígraf e) d’aquestes Bases.  
 
 
4. Criteris per a l’atorgament de l’ajut màxim del 100%: 
 
Es concedirà un ajut de fins a un 100% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en 
cap cas el preu màxim establert pel Departament, a aquells expedients que compleixin les 
condicions per a ser persones beneficiàries de l’ajut individual de menjador i els requisits 
generals, d’acord amb allò que preveu l’article 2 i 3 d’aquestes Bases, quan la renda familiar 
anual no superi el llindar del 60% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del 70% i s’acrediti una 
puntuació igual o superior a 15 punts entre els àmbits b) i c) següents:  
 

- Àmbit b): Valoració de situacions específiques de la unitat familiar: fins a 15 punts. 
 
La puntuació en aquest àmbit resulta de l’agregació dels punts obtinguts, de tots els membres 
de la unitat familiar, pels diferents conceptes que es relacionen a continuació, els quals s’han 
d’acreditar fefaentment, mitjançant certificació de l’organisme competent. 

 
1. Qualificació de família nombrosa general: 1,5 punts. 
2. Qualificació de família nombrosa especial: 3 punts. 
3. Condició de família monoparental general: 1,5 punts 
4. Condició de família monoparental especial: 3 punts  
5. Existència d’infants en acolliment en la unitat familiar extensa o aliena: 3 punts. 
6. Condició de discapacitat d’un 33% de qualsevol dels membres de la unitat familiar: 1,5 

punts.  
7. Condició de discapacitat superior al 33% de qualsevol dels membres de la unitat 

familiar: 3 punts.  
8. Redistribució equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques amb 

resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya: 3 punts.  

 
La puntuació que s’indica per a cada concepte és la màxima per aquell concepte, per tant, a 
efectes d’obtenir la puntuació és indiferent que la compleixin diversos membres de la unitat 
familiar.  
 
És incompatible la puntuació dels apartats 6 i 7 d’aquest epígraf per una mateixa persona.  

 

- Àmbit c): Valoració pels serveis socials bàsics de l’ajuntament de situació social de risc: fins a 
15 punts.  
 



 

 

És preceptiu que l’alumne/a estigui en seguiment per part dels serveis socials bàsics i que 
tingui establert un pla d’intervenció o de treball per risc d’exclusió social. La persona 
sol·licitant ha de declarar en la sol·licitud aquesta situació.  
 
Els serveis socials bàsics de l’ajuntament respectiu han d’emetre un informe on s’acrediti el 
seguiment de l’alumne/a i la inclusió de l’alumne/a en un pla d’intervenció o de treball per risc 
d’exclusió social. 
 
L’informe ha de concloure si hi ha situació de risc social, o bé, situació de risc social greu.  
 
Per situació de risc social cal entendre:  
 
Observades en l’infant: 

 
1. Absentisme escolar 
2. Hàbits de menjar: són irregulars i/o inadequats 
3. Vestit inadequat i/o manca d’higiene 
4. Dificultat d’adaptació social (retraïment, aïllament, pors, agressivitat, manifestacions 

conductuals) 
5. Nens o nenes que des dels diferents serveis observen trastorns de l’alimentació 
6. Trastorns emocionals i/o malaltia mental 

 
Observades en la família: 

 
1. Trastorns emocionals i/o malaltia mental 
2. Consum de tòxics 
3. Negligència lleu, quan l’omissió no atempta  contra la dignitat física i/o psíquica del menor 

o la menor 
4. Seguiment mèdic excessiu, absents o amb mancances significatives 
5. Problemes d’habitatge: manca,  desnonament, amuntegament, estada en centre 

d’acollida, etc.  
6. Família monoparental amb poc o nul suport de família extensa.  
7. Sospites de l’existència de maltractament (físic, psicològic o emocional) 

 
Per situació de risc social greu cal entendre:  
 
1.  Negligència greu 
2.  Maltractament psíquic 
3.  Maltractament físic  
4.  Abús sexual 
 
La puntuació es distribueix de la manera següent:  
 
1. Situació de risc social: 10 punts.  
2. Situació de risc social greu: 15 punts. 

 
Article 18. Protecció de dades 
 
Les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquestes bases reguladores i de les 
següents convocatòries es tractaran d’acord amb les previsions del 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) (DOUE 
4.5.2016) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals, o la normativa que els substitueixi. 
 
Article 19. Consultes o dubtes 

 
Les consultes o dubtes connexos o relacionats amb aquestes bases i la corresponent 
convocatòria s’efectuaran preferentment als serveis bàsics d’atenció socials del municipi de 



 

 

l’alumne pel qual se sol·licita l’ajut. Les consultes també es poden adreçar per correu electrònic a 
l’adreça següent: ajutsdemenjador@vallesoriental.cat 

 
Disposició addicional primera 

 
Sens perjudici del que estableix el segon paràgraf de l’article 8.4 d’aquestes bases, el Consell 
Comarcal pot resoldre la convocatòria i atorgar ajuts individuals de menjador sense la resolució 
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica 
pels ajuts individuals de menjador, sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària.  

 
Els atorgaments que es realitzin amb anterioritat a la resolució del Departament d’Educació 
esmentada amb anterioritat, podran ser per l'import total, però condicionats al finançament 
definitiu, de manera que en cas que calgui reduir-los o revocar-los, només es poden considerar 
imports ferms aquells que tinguin finançament directe del Consell Comarcal, especificant-se així 
en la resolució. Podran concedir-se imports que en la seva totalitat siguin provisionals a l'espera 
del finançament definitiu, en aquest cas caldrà efectuar la devolució corresponent. 

 
Disposició addicional segona 

 
1. També poden ser persones beneficiàries de l’ajut individual de menjador, l’alumnat resident al 

Vallès Oriental matriculat en un centre educatiu de fora d’aquesta comarca sostingut amb 
fons públics de Catalunya, en qualsevol del cursos dels ensenyaments de segon cicle 
d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria, 
sempre i quan no els pertoqui la gratuïtat del servei.  

 
Les condicions, els requisits, la valoració, la puntuació, els criteris d’atorgament i la tramitació 
per aquests ajuts són els mateixos que per la resta de sol·licituds.  

 
2. Els alumnes escolaritzats en un centre educatiu de la comarca del Vallès Oriental residents a 

una altra comarca poden presentar l’ajut individual de menjador a l’ajuntament on es trobi 
ubicat el centre educatiu de l’alumne.  

 
Les condicions, els requisits, la valoració, la puntuació, els criteris d’atorgament i la tramitació 
per aquests ajuts són els mateixos que per la resta de sol·licituds. Nogensmenys, l’informe de 
serveis socials esmentat a l’article 17.4 pot ser emès pels serveis socials bàsics del municipi 
de residència de l’alumne.  

 
Disposició addicional tercera 
 
En els supòsits de violència masclista, per al càlcul de la renda familiar únicament s’ha de tenir en 
compte les rendes o ingressos personals de què disposi la dona víctima d’aquesta violència, que 
s’haurà d’acreditar d’acord amb les previsions de l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril.  
 
Disposició addicional quarta 
 
La Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental resol les llacunes, els aclariments, les 
inexactituds i les contradiccions d’aquestes Bases.  
 
Disposició addicional cinquena  
 
Les persones sol·licitants que en la convocatòria d’ajuts individuals de menjador del curs escolar 
2020-2021 del Consell Comarcal del Vallès Oriental hagin presentat la documentació obligatòria 
i/o complementària corresponent al conveni o sentència de divorci o separació o l’acta final de 
mediació del Departament de Justícia, la documentació acreditativa de la representació legal o 
acolliment de la persona beneficiària de l’ajut, el certificat acreditatiu de desplaçament i  distància 
als efectes previstos a l’article 17.2 c) II de les Bases d’ajuts individuals de menjador, la resolució 
dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de redistribució equilibrada de l’alumnat amb 
necessitats educatives específiques, l’IDALU de l’alumne/a, el certificat de naixement i el llibre de 
família, el certificat acreditatiu de la discapacitat o el títol de família nombrosa i/o família 
monoparental, i declarin en la sol·licitud que segueix essent vigent i no ha patit cap modificació, 
no caldrà que aportin novament el document en la convocatòria corresponent al curs 2021-2022.  



 

 

 
Disposició final primera 

 
No podran concórrer a aquesta convocatòria els alumnes de municipis que tinguin delegades 
competències, per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en matèria 
d’ajuts de menjador. 

 
Disposició final segona 

 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions és d’aplicació supletòria en totes les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, el compliment i l’execució, no previstes en 
aquestes bases. 

 
Disposició final tercera 

 
El Consell Comarcal es reserva la facultat de modificar les dates establertes per a la introducció i 
validació de les dades de les sol·licituds i les propostes de valoració i puntuació al procés de 
gestió informatitzada d’ajuts individuals de menjador en atenció a casos individuals i/o col·lectius.  

 
Nogensmenys, per a tal de fer efectiva la modificació de les dates establertes, el Consell 
Comarcal ho ha d’haver comunicat  prèviament als ajuntaments.  
 
Disposició final quarta 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental atorgarà de forma directa i nominativament ajuts 
individuals de menjador a l’alumnat que, malgrat no haver obtingut la condició de persones 
beneficiàries en aplicació d’allò establert a les Bases, determini el Departament d’Educació per 
l’import i amb les condicions que aquest prescrigui. 

 
L’atorgament d’aquests ajuts amb les condicions fixades pel Departament d’Educació resta 
condicionat a la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que 
estableixi la dotació econòmica pels ajuts individuals de menjador, amb subjecció a les seves 
previsions, i al finançament definitiu de l’import dels ajuts proposats. 

 
En els supòsits regulats en aquesta disposició final  i pel cas en què un ajuntament per raó de 
convocatòries pròpies o ajuts directes aprovats amb anterioritat a la resolució dels ajuts per part 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental hagi atorgat ajuts individuals de menjador per al curs 
escolar 2021-2022, i hi hagi identitat entre les persones beneficiàries dels ajuts atorgats per 
l’ajuntament i aquells atorgats pel Consell Comarcal a proposta del Departament d’Educació, es 
pot destinar l’import dels ajuts atorgats pel Consell Comarcal a finançar de forma directa els ajuts 
individuals de menjador atorgats per l’ajuntament a les persones beneficiàries a què s’ha fet 
referència. 

 
En la justificació d’aquests ajuts hi ha de constar, com a mínim, el nom, els cognoms, el centre 
escolar i la despesa efectuada per alumne/a, sens perjudici de més informació  o documentació 
que requereixi el Consell Comarcal del Vallès Oriental o el Departament d’Educació.  
 
Disposició final cinquena 
 
En el cas que el Departament d’Educació augmenti l’import dels ajuts de menjador que preveu 
l’article 9.1 d’aquestes Bases, el Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà augmentar l’import 
de la quantia dels ajuts d’acord amb el criteri del Departament d’Educació. 
 
Disposició final sisena  
 
Els alumnes beneficiaris que no disposin de DNI o NIE perquè normativament no els és exigible, 
han d’optar per tramitar el DNI o NIE segons s’escaigui, o bé,  sol·licitar el número d’identificació 
fiscal (NIF) a l’administració competent, d’acord amb l’article 19 i 20 del Reial Decret 1065/2007, 
de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de 
gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments 
d’aplicació dels tributs. 



 

 

Sol·licitud d’ajut individual de menjador escolar adreçat a l’alumnat 
d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzat en 
centres educatius sostinguts amb fons públics de Catalunya curs 2021-2022 

 
UNA SOL·LICITUD PER UNITAT FAMILIAR (escriviu en majúscules). 

 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT         Pare/ mare  Tutor/a legal 

NIF/NIE           Nom      Primer cognom   Segon cognom 
                                                                                                                                       

Tipus de via Adreça        Núm. Pis         Porta 
                                                                                                                                                                                                  

Codi postal                                               Municipi                                                                                                                            . 
Telèfon mòbil                                         .                Correu electrònic                                                                                                                      . 

 
DADES DELS ALUMNES PER A QUI ES SOL·LICITA L’AJUT  
 
       

Alumne/a  1 
1DNI/NIF/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

                                       .                                                .                                                .                                                        . 

 Home     
 

 Dona 

Data naixement                                         .      
 
Nacionalitat                                               . 

Alumne/a amb discapacitat:  sí   no  
 
Discapacitat igual o superior al 60%:  sí   no  
  

Dades 
Escolars curs  
2021-2022:  
 

Etapa: 
 infantil    primària   secundària obligatòria 
 educació especial 

 
Curs:           . 
 

Nom del centre educatiu:                                                                  . 

Municipi del centre educatiu:                                                           . 

Codi IDALU (obligatori):                                                              . 
Compactació de l’ajut de menjador (en cas de ser atorgat el 
70% de l’ajut)    Sí    No 

Alumne/a amb escolarització compartida:  Sí    No    En cas afirmatiu, centre d’Educació Especial:                                                                     . 
Redistribució equilibrada de l’alumnat amb NEE amb resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació      Sí    No     

Compleix amb el criteri de deducció a la renda per motius de desplaçament i distància d’acord amb el que estableix l’article 17.2.c) II de les Bases 
 reguladores    Sí    No   

Alumne/a  2 
DNI/NIF/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

                                       .                                               .                                               .                                                        . 

 Home    
 

 Dona 

Data naixement                                        .      
 
Nacionalitat                                               . 

Alumne/a amb discapacitat:  sí   no  
 
Discapacitat igual o superior al 60%:   sí   no  
 

Dades 
Escolars curs  
2021-2022:  
 

Etapa: 
 infantil    primària   secundària obligatòria 
 educació especial 

 
Curs:               . 
 

Nom del centre educatiu:                                                                  . 

Municipi del centre educatiu:                                                            . 

Codi IDALU (obligatori):                                                            . 
Compactació de l’ajut de menjador (en cas de ser atorgat el 
70% de l’ajut)     Sí    No 

Alumne/a amb escolarització compartida:  Sí    No    En cas afirmatiu, centre d’Educació Especial:                                                                     . 
Redistribució equilibrada de l’alumnat amb NEE amb resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació      Sí    No    . 

Compleix amb el criteri de deducció a la renda per motius de desplaçament i distància d’acord amb el que estableix l’article 17.2.c) II de les Bases 
 reguladores    Sí    No   

Alumne/a  3 
DNI/NIF/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

                                       .                                               .                                               .                                                        . 

 Home    
 

 Dona 

Data naixement                                        .    
 
Nacionalitat                                               . 

Alumne/a amb discapacitat:  sí   no  
 
Discapacitat igual o superior al 60%:   sí   no  
 

Dades 
Escolars curs  
2021-2022:  

Etapa: 
 infantil    primària   secundària obligatòria 
 educació especial 

Nom del centre educatiu:                                                                  . 

                                                
1 Els alumnes i les alumnes que no disposin de DNI o NIE perquè normativament no els és exigible, han d’optar per tramitar el DNI o NIE segons 

s’escaigui, o bé,  sol·licitar el número d’identificació fiscal (NIF) a l’administració competent, d’acord amb l’article 19 i 20 del Reial Decret 
1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de 
desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs.  



 

 

  
Curs:               . 
 

Municipi del centre educatiu:                                                            . 

Codi IDALU (obligatori):                                                        . 
Compactació de l’ajut de menjador (en cas de ser atorgat el 
70% de l’ajut)    Sí    No 

Alumne/a amb escolarització compartida:  Sí    No    En cas afirmatiu, centre d’Educació Especial:                                                                     . 
Redistribució equilibrada de l’alumnat amb NEE amb resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació      Sí    No    . 

Compleix amb el criteri de deducció a la renda per motius de desplaçament i distància d’acord amb el que estableix l’article 17.2.c) II de les Bases 
 reguladores    Sí    No   

Alumne/a  4 
DNI/NIF/NIE Nom Primer cognom Segon cognom 

                                       .                                                .                                               .                                                        . 

 Home     
 

 Dona 

Data naixement                                        .   
 
Nacionalitat                                               . 

Alumne/a amb discapacitat:  sí   no  
 
Discapacitat igual o superior al 60%:   sí   no  
 

Dades 
Escolars curs  
2021-2022:  
 

Etapa: 
 infantil    primària   secundària obligatòria 
 educació especial 

 
Curs:              . 
 

Nom del centre educatiu:                                                                  . 

Municipi del centre educatiu:                                                            .  

Codi IDALU (obligatori):                                                       . 
Compactació de l’ajut de menjador (en cas de ser atorgat el 
70% de l’ajut)    Sí    No 

Alumne/a amb escolarització compartida:  Sí    No    En cas afirmatiu, centre d’Educació Especial:                                                                     . 
Redistribució equilibrada de l’alumnat amb NEE amb resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació      Sí    No    .   

Compleix amb el criteri de deducció a la renda per motius de desplaçament i distància d’acord amb el que estableix l’article 17.2.c) II de les Bases 
 reguladores    Sí    No   

 
DADES EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ DE LA UNITAT FAMILIAR  

 
EN EL CAS DE DIVORCI O SEPARACIÓ, ESPECIFIQUEU EL RÈGIM DE GUARDA I CUSTÒDIA:   
 custòdia exclusiva/total    custòdia compartida   
 
EN EL CAS D’INFANTS EN ACOLLIMENT AMB RESOLUCIÓ DE LA DGAIA EN LA UNITAT FAMILIAR, ESPECIFIQUEU:   

 família extensa/aliena    centre residencial (en aquest cas no pot sol·licitar l’ajut)                      Data de resolució de la DGAIA:                       . 
 
ALTRES SITUACIONS DE LA UNITAT FAMILIAR:  

títol família monoparental general    títol família nombrosa general                        Reconeixement de grau de discapacitat igual o superior 
títol família monoparental especial   títol família nombrosa especial                           al 33% d’algun membre de la unitat familiar 
 situació de violència masclista (cal aportar la documentació acreditativa d’aquesta situació d’acord amb les previsions de l’article 33 de la llei 

5/2008, de 24 d’abril).  
 
UNITAT FAMILIAR EN SEGUIMENT PER PART DELS SERVEIS SOCIALS?  
 sí       no      Professional referent:                                       . 

 
VAU SOL·LICITAR L’AJUT  INDIVIDUAL DE MENJADOR DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL EL CURS ESCOLAR 2020-
2021?   sí       no  
 
A la convocatòria dels ajuts individuals de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental pel curs 2020-2021 es va presentar en aquest 
Ajuntament la documentació obligatòria i/o complementària que es relaciona a continuació, la qual segueix essent vigent i no ha patit cap 
modificació i que per tant no s’adjunta a la sol·licitud:   

 Conveni o sentència de divorci o separació            Documentació acreditativa de la representació legal o acolliment   

 Certificat acreditatiu de desplaçament i distància           IDALU de l’alumne/a              Certificat naixement / llibre de família                    

 Títol família nombrosa             Títol família monoparental                   Certificat de la discapacitat 

 Resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de redistribució equilibrada de l’alumnat amb NEE     



 

 

 
 
MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR, inclòs els 

alumnes pels quals es sol·licita l’ajut segons estableix l’article 17.1 de les Bases Reguladores dels ajuts. Cal marcar amb un X si s’autoritza o no a la consulta i obtenció de les dades que s’especifiquen en els quadres a 
continuació.  
 

NIF/NIE 
Nom i  
Cognoms 
  

Parentiu 

Concepte i import dels ingressos 
NO tributables o exempts percebuts 
l’any 2020 (RGC, llei dependència, pensió 

aliments, altres prestacions...) 

Titular ajut 
per al lloguer 
d’habitatge 
de l’Agència 
Catalana de 
l’Habitatge 
l’any 2020? 

En cas de 
conèixer l’import 

especificar 

Ajuts 
d’urgència 

social 
percebuts 

l’any 2020? 
 

En cas de 
conèixer l’import 

especificar 

AUTORITZO a la consulta i obtenció de les dades següents:  

1. Volant de convivència   
2. Títol família nombrosa 
3. Títol de família monoparental 
4. Renda familiar i patrimoni exercici de l’any 2020  
4. El grau de discapacitat  
5. Import de les pensions d’incapacitat i/o invalidesa de l’INSS 
(incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa) 
6. Altres ingressos no tributables de pensions INSS 
7. Prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’Agència 
Catalana de l’Habitatge de l’any 2020. 

SIGNATURA I 
AUTORITZACIÓ DE CADA 
MEMBRE DE LA UNITAT 
FAMILIAR en relació amb 
les dades i la presentació 

d’aquesta sol·licitud 
 En el cas de menors d’edat, 

signatura del pare/mare/tutor/a 
legal  

   
 

Pare / Mare 
/ Tutor/a 
legal 

Conceptes:  
1.   
2.  
3.                    

Imports:  
1.                 € 
2.                 € 
3.                 € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          €               
Sí ☐  No ☐ 

 

  Pare / Mare 
/ Tutor/a 
legal 

Conceptes:  
1.   
2.  
3.                    

Imports:  
1.                 € 
2.                 € 
3.                 € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 
Sí ☐  No ☐ 

 

  Avi/à 1 Conceptes:  
1.   
2.  
3.                    

Imports:  
1.                 € 
2.                 € 
3.                 € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 
Sí ☐  No ☐ 

 

  Avi/à 2 Conceptes:  
1.   
2.  
3.                    

Imports:  
1.                 € 
2.                 € 
3.                 € 

Sí ☐  No ☐ 
Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 
Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 

 

  Avi/à 3 Conceptes:  
1.   
2.  
3.                    

Imports:  
1.                 € 
2.                 € 
3.                 € 

Sí ☐  No ☐ 
Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 
Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 

 

  Avi/à 4 Conceptes:  
1.   
2.  
3.                    

Imports:  
1.                 € 
2.                 € 
3.                 € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 
Sí ☐  No ☐ 

 

  Parella de 
fet o cònjuge 

Conceptes:  
1.   
2.  
3.                    

Imports:  
1.                 € 
2.                 € 
3.                 € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 
Sí ☐  No ☐ 

 

  Alumne/a o 
germà/na 

Conceptes:  
1.   
2.  
3.                    

Imports:  
1.                 € 
2.                 € 
3.                 € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 
Sí ☐  No ☐ 

 

  Alumne/a o 
germà/na 

Conceptes:  
1.   
2.  
3.                    

Imports:  
1.                 € 
2.                 € 
3.                 € 

Sí ☐  No ☐ 
Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 
Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 

 

  Alumne/a o 
germà/na 

Conceptes:  
1.   
2.  
3.                    

Imports:  
1.                 € 
2.                 € 
3.                 € 

Sí ☐  No ☐ 
Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 
Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 

 



 

 

  Alumne/a o 
germà/na 

Conceptes:  
1.   
2.  
3.                    

Imports:  
1.                 € 
2.                 € 
3.                 € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 

Sí ☐  No ☐ 

Import:          € 
Sí ☐  No ☐ 

 

 
 
El Sr./a.                                                                                                                  . com a pare / mare o tutor/a legal de l’alumne/a o alumnes pel qual es sol·licita l’ajut individual de menjador detallats en aquesta 
sol·licitud DECLARO de forma responsable que:          

 

 Accepto les bases reguladores dels ajuts individuals de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental pel curs 2021-2022.  

 Les dades incloses a la sol·licitud, les signatures i els documents annexats són certs i resto assabentat que la falsedat, la inexactitud, l’ocultació de dades i/o circumstàncies declarades pot comportar la 
denegació o revocació de l’ajut. Així mateix, em comprometo a custodiar la sol·licitud original i llur documentació annexa durant un període de 6 anys i a facilitar tota aquesta documentació original al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental si així se’m requereix.  

 Que les persones beneficiàries de l’ajut individual de menjador no gaudeixen d’ajuts o subvencions pel mateix concepte atorgats per altres administracions públiques o ens públics o privats que 
superin el cost de la despesa.  

 Autoritzo a l’Ajuntament a tramitar aquesta sol·licitud al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a incorporar les dades personals al programa de gestió emprat pels Serveis Socials, les quals podrà 
sol·licitar rectificar o suprimir en qualsevol moment a l’Ajuntament on ha presentat la sol·licitud. 

 En el cas de no disposar de la dada relativa al DNI/NIE/NIF de l’alumne/a o alumnes pels quals se sol·licita l’ajut individual de menjador en el moment de presentació d’aquesta sol·licitud i resultar 
beneficiari de l’ajut, em comprometo a aportar al Consell Comarcal del Vallès Oriental durant el curs 2021-2022, el DNI/NIE/NIF de l’alumne/a o alumnes beneficiaris de l’ajut individual de menjador.  

 Estic assabentat/ada que les dades de la sol·licitud i llur documentació annexa poden ser publicades d’acord amb la legislació de subvencions i em comprometo a presentar, si és el cas, la 
documentació que s’escaigui als òrgans de control de les Administracions si així se’m requereix.   

 La presentació de la sol·licitud implica l’autorització a rebre comunicacions informatives per sms i/o correu electrònic. Les comunicacions que el/la sol·licitant pugui rebre no tenen efectes de notificació 
als efectes de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 
Signatura pare/ mare o tutor/a legal, 
 
 
 
 
 
 

Lloc i data:                                              , a                    de                                  de           . 
 

 
La presentació de la sol·licitud implica l’autorització, de tots/es i cadascun/a dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal pugui traslladar la documentació necessària 
a altres Consells receptors, en el cas que hi hagi un trasllat de l’alumne/a o alumnes. 
 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
Responsable del tractament Consell Comarcal del Vallès Oriental. C/ Miquel Ricomà, 46, 08401 Granollers Tel. 93 860 07 00 ccvo@vallesoriental.cat; www.vallesoriental.cat Delegat de protecció de dades 
dpd@vallesoriental.cat Denominació de l’activitat de tractament Ajuts de menjador Finalitat del tractament La gestió dels ajuts de menjadors pels alumnes matriculats en un centre educatiu sostingut amb 
fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i d'ensenyaments obligatoris. Base jurídica Missió d’interès públic o exercici de poders públics, en 
compliment de la disposició addicional segona del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, la 
qual estableix que correspon als consells comarcals la gestió dels ajuts de menjadors per necessitats socioeconòmiques o de situació geogràfica de l'alumne/a, quan hagin assumit aquesta competència o 
l'assumeixin, i signin els corresponents convenis amb el Departament d'Ensenyament, d'acord amb el que estableix l'Article 8.1 del Decret 219/1989, de delegació de competències de la Generalitat a les 
comarques en matèria d'ensenyament. Destinataris La presentació de la sol·licitud implica l’autorització al Consell Comarcal del Vallès Oriental a compartir amb l’Ajuntament i amb el Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya, al/s centre/s educatiu/s on estigui/n matriculat/s l’alumne/els alumnes pel/s qual/s es sol·licita l’ajut, les dades que siguin precises per la gestió i resolució de la convocatòria, així com 
per la prestació de serveis complementaris amb competència d’aquestes administracions, així com a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i al Ministeri d’Hisenda i a la Base Nacional de Subvencions en 
compliment a les obligacions legals. Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea. Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al 
tractament i sol·licitar-ne la limitació o la seva portabilitat, enviant la vostra sol·licitud mitjançant escrit presentat en el Registre General del Consell Comarcal del Vallès Oriental, a través de la seu electrònica.  

 



 
 
 

 

 
 

 
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD  

 
 
1. DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 

 
 

1.1. En els casos en què tots els membres de la unitat familiar hagin autoritzat la consulta i l’obtenció 
de les dades, marcant amb una X l’autorització que consta en el quadre anterior, cal aportar la 
documentació obligatòria següent: 

 
   Sol·licitud degudament omplerta i signada. 

 
   Document acreditatiu de l’IDALU de l’alumne/a pel qual es sol·licita l’ajut.  

 
   DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar (frontal i revers). En el cas de no disposar-ne, certificat de  

                       naixement o llibre de família.  
 

  En el cas de representació legal o acolliment de la persona beneficiària, documentació acreditativa d’aquest 
fet. 
 

  Si és el cas, el conveni aprovat judicialment i/o la sentència de divorci o separació o l’acta final de mediació 
del Departament de Justícia.  

 
   En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a 

rendiments no tributables o exempts, s’ha d’aportar la documentació que es relaciona a continuació en funció 
de la font o fonts d’ingressos: 

 
a) L’informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social.  
b) En el cas de persones perceptores de la Renda garantida de ciutadania, el certificat acreditatiu en 

relació amb l’any 2020. 
c) En el cas de persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors i treballadores de 

la llar de la Seguretat Social, el certificat de cotitzacions en relació amb l’any 2020. 
d) Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres ingressos 

no tributables o exempts en relació amb l’any 2020 (excepte els de la Seguretat Social).  
e) Resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge acreditatiu de les prestacions 

econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge en relació amb l’any 2020.  
 

1.2. En els casos en què qualsevol dels membres de la unitat familiar NO autoritzi la consulta i 
l’obtenció de qualsevol de les dades. Cal aportar, segons s’escaigui, la documentació obligatòria 
següent: 

 
   Sol·licitud degudament omplerta i signada. 

 
   Document acreditatiu de l’IDALU de l’alumne/a pel qual es sol·licita l’ajut. 

 
   DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar (frontal i revers). En el cas de no disposar-ne,  

       certificat de naixement o llibre de família.  

 
   En el cas de representació legal o acolliment de la persona beneficiària, documentació acreditativa             

d’aquest fet. 
  

  Si és el cas, el conveni aprovat judicialment i/o la sentència de divorci o separació o l’acta final de mediació 
del Departament de Justícia. 

 
  En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a 

rendiments no tributables o exempts, s’ha d’aportar la documentació que es relaciona a continuació en funció 
de la font o fonts d’ingressos: 

 
a) L’informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social.  
b) En el cas de persones perceptores de la Renda garantida de ciutadania, el certificat acreditatiu 

en relació amb l’any 2020. 
c) En el cas de persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors i 

treballadores de la llar de la Seguretat Social, el certificat de cotitzacions en relació amb l’any 
2020. 

d) Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres 
ingressos no tributables o exempts en relació amb l’any 2020 (ex. pensió d’incapacitat permanent 
absoluta, pensió de gran invalidesa, pensions d’aliments en favor dels fills, etc.).  



 
 
 

 

 
 

e) Resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge acreditatiu de les prestacions 
econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge en relació amb l’any 2020.  

 
   Declaració de la renda o certificat d’imputacions íntegre corresponent a l’exercici 2020 en relació amb tots els 

membres de la unitat familiar.  
 

   Certificat cadastral dels immobles dels quals són titulars qualsevol dels membres de la unitat familiar.   
 

   Volant de convivència emès per l’Ajuntament. 

 
 

2. DOCUMENTACIO COMPLEMENTÀRIA 
 

2.1. En els casos en què tots els membres de la unitat familiar hagin autoritzat la consulta i l’obtenció 
de les dades, marcant amb una X l’autorització que consta en el quadre anterior, cal aportar la 
documentació complementària següent: 

 Per a infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i 
l'Adolescència.  
 
 El document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social corresponents a l’any 2020, atorgades 

per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i 
bàsiques de subsistència, com ara l'alimentació, el vestit o l'allotjament.  

  
  El certificat de l’ajuntament respectiu acreditatiu de desplaçament i distància quan l’alumne/a visqui a una 

      distància igual o superior a 3 quilòmetres en un sol sentit i en línia recta o bé que el desplaçament sigui  
      major a 25 minuts de la residència habitual fins al centre on està escolaritzat.   
 

  Resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de redistribució 
equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques 

 

2.2. En els casos en què qualsevol dels membres de la unitat familiar NO autoritzi la consulta i 
l’obtenció de qualsevol de les dades. Cal aportar, segons s’escaigui, la documentació 
complementària següent: 

 
  Per a infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i 

l'Adolescència. 
  

 El document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social corresponents a l’any 2020, atorgades 
per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i 
bàsiques de subsistència, com ara l'alimentació, el vestit o l'allotjament.  

 
  El certificat de l’ajuntament respectiu acreditatiu de desplaçament i distància quan l’alumne/a visqui a una  

      distància igual o superior a 3 quilòmetres en un sol sentit i en línia recta o bé que el desplaçament sigui  
      major a 25 minuts de la residència habitual fins al centre on està escolaritzat.   
 

 Resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de redistribució 
equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques  

 
   Títol de família nombrosa vigent expedit per l’organisme competent on consti, entre d’altres, la categoria 

especial o general.  
 

   Títol de família monoparental vigent expedit per l’organisme competent, on consti, entre d’altres, la categoria 
especial o general.  

 
  En relació amb qualsevol dels membres de la unitat familiar, la Resolució de reconeixement de grau de 

discapacitat emesa per   l’organisme competent, o bé certificat que acrediti el grau de discapacitat emès per un 
Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat  (CAD) del Departament competent de la Generalitat de 
Catalunya o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.  

 



 
 
 

 

 
 

2. Aprovar la convocatòria dels ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2021-2022, 
d’acord amb les bases reguladores dels ajuts individuals de menjador esmentades en 
l’epígraf precedent. 
 

3. La despesa màxima de la convocatòria s’autoritzarà expressament un cop s’aprovi la 
resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la 
dotació econòmica pels ajuts individuals de menjador.  
 

4. Condicionar la resolució de la convocatòria a la resolució del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts individuals de 
menjador, amb subjecció a les seves previsions i al finançament definitiu de l’import dels 
ajuts, o bé a la disponibilitat pressupostària i al seu finançament d’acord amb les 
previsions de l’article 8.4 i la Disposició addicional primera de les Bases reguladores dels 
ajuts individuals de menjador.  

 
5. Publicar les Bases reguladores de l’epígraf primer precedent en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona i al tauler d’anuncis del Consell Comarcal i fer una referència de 
l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sotmetent-les a informació 
pública per un termini de 20 dies, d’acord amb el que preveu el Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
transcorregut el qual sense que s’hagin presentat al·legacions quedaran definitivament 
aprovades i es publicarà la convocatòria.”  

 
 
El president 
 
Consellera Marialluïsa Ferré, endavant 
 
La senyora Marialluïsa Ferré García 
 
Bona tarda, gràcies president, només per ressaltar que ens aquestes bases, a part de dos o 
tres petits canvis de tramitació administrativa als que no hem referiré, hi ha un canvi 
important pels ajuntaments que és que s’ha inclòs que al principi de curs es pugui fer una 
bestreta sobre el total de beques menjador atorgades per aquell municipi del 40%. 
 
El president 
 
Alguna intervenció més? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 31 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000211, de 19 de març de 
2021, al 2021PRES000277, de 20 d'abril de 2021. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Presidència del 
2021PRES000211, de 19 de març de 2021, al 2021PRES000277, de 20 d'abril de 2021. 
 



 
 
 

 

 
 

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER000245, de 19 de març de 2021, 
al 2021GER000440, de 21 d'abril de 2021. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència del 
2021GER000245, de 19 de març de 2021, al 2021GER000440, de 21 d'abril de 2021. 
 
INTERVENCIÓ 
 
3. Donar compte de les resolucions adoptades contràries a les objeccions formulades 
per la Intervenció, amb omissió de la funció d'interventora i anomalies d'ingressos. 
Exercici 2020. Liquidació. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 14 d´abril de 2021, Esperança Colom Canal, Interventora, ha emès l’informe següent: 
 
“INFORME D' INTERVENCIÓ 

 
Modalitat: Resultat de control. Exercici 2020. Liquidació  
Actuació: Resolucions adoptades contràries a les objeccions formulades per la Intervenció, amb 
omissió de la funció interventora i anomalies d'ingressos.  
Expedient: X2021002273 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE  
 

 L'article 218 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

 L'article 15 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. 
 

 Resolució de 15 de gener de 2020, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es 
publica l'Acord del Ple de 19 de desembre de 2019, pel qual s'aprova la Instrucció sobre remissió 
d'informació relativa a l'exercici del control intern de les Entitats Locals. 

 
Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes en l'article 213 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març i desenvolupades pel 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 en atenció a les facultats recollides en 
l'article 4.1.b).6è 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, emeto el següent  
 
INFORME: 
 
Primer. De la informació obrant en la base de dades a càrrec d' aquesta intervenció de fons  es posa 
de manifest: 

 
1. Acords i Resolucions contraris a objeccions formulades per la intervenció durant l'exercici  

 
 
Número 
expedient de l' 
objecció  

 
Data de 
l'objecció  

Data de 
l'acord o 
resolució de l' 
objecció 

 
 
Import 

Fase de 
despesa a 
la que 
correspon 
l'objecció 

Data de 
tramesa de la 
discrepància a 
l' òrgan gestor 

 
 

Causa de l' objecció  



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
X2020010784 

 
 
 
 
 
 
 
03/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 
04/12/2020 

 
 
 
 
 
441,8€ 
(import 
mensual 
desembre 
2020) 

 
 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 
 
 
03/12/2020 

El lloc assignat amb caràcter 
provisional s'ha de convocar per 
la seva provisió definitiva en el 
termini màxim d'un any i el 
funcionari tindrà obligació de 
participar en la convocatòria 
sol·licitant el lloc que ocupa 
provisionalment. Pel cas que no 
obtingui el destí definitiu s'ha 
d'adscriure provisionalment a un 
altre lloc de treball.  
No queden acreditades en la 
proposta objecte d'informe 
aquests extrems que s' han 
posat de manifest i que són 
requisits  essencials del 
procediment.  
No es justifica la urgència  ni 
tampoc es fa cap menció a 
l'obligatorietat de convocar la 
plaça en qüestió pel termini 
màxim d' un any.  

És procedent modificar la 
proposta d' acord adequant-ne 
el contingut bàsic a les 
determinacions legals 
exposades 

 
 
 
 
X2020009844 

 
 
 
 
31/10/2020 

 
 
 
 
04/11/2020 

 
 
 
 
4.576,23€ 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 
31/10/2020 

El procés selectiu a seguir per 
aquesta contractació per 
màxima urgència o causa de la 
contractació temporal hauria de 
seguir els principis d’igualtat, 
mèrits i capacitat. La proposta 
objecte d'informe no acredita el 
compliment d'aquests extrems 
per a la contractació que es 
proposa 

 
 
 
 
X2020006563 

 
 
 
 
31/07/2020 

 
 
 
 
31/07/2020 

 
 
 
 
18.329,74€ 
 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 
31/07/2020 

El procés selectiu a seguir per 
aquesta contractació per 
màxima urgència o causa de la 
contractació temporal hauria de 
seguir els principis d’ igualtat, 
mèrits i capacitat. La proposta 
objecte d' informe no acredita el 
compliment d' aquests extrems 
per a la contractació que es 
proposa. 

 
 
 
 
X2020006562 

 
 
 
 
31/07/2020 

 
 
 
 
31/07/2020 

 
 
 
 
19.246,05€ 
 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 
31/07/2020 

El procés selectiu a seguir per 
aquesta contractació per 
màxima urgència o causa de la 
contractació temporal hauria de 
seguir els principis d’ igualtat, 
mèrits i capacitat. La proposta 
objecte d' informe no acredita el 
compliment d' aquests extrems 
per a la contractació que es 
proposa. 

 
 
 
X2020006560 

 
 
 
31/07/2020 
 

 
 
 
31/07/2020 
 

 
 
 
18.960,12€ 

 
 
 

A 

 
 
 
31/07/2020 
 

El procés selectiu a seguir per 
aquesta contractació per 
màxima urgència o causa de la 
contractació temporal hauria de 
seguir els principis d’ igualtat, 
mèrits i capacitat. La proposta 
objecte d' informe no acredita el 
compliment d' aquests extrems 
per a la contractació que es 
proposa. 

 
 
 
 
 
 
 
X2020006424 

 
 
 
 
 
 
 
21/07/2020 

 
 
 
 
 
 
 
27/07/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
22.417,56€ 
 

 
 
 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
21/07/2020 

La contractació d’aquest 
personal per procés d’urgència 
excepcional ha de tenir caràcter 
temporal i quedar limitat al 
termini estrictament 
indispensable mentre duri el 
procés selectiu corresponent i 
basant-se en un procés de 
selecció àgil que permeti 
garantir els principis essencials 
d’igualtat, mèrit i capacitat.  
S’adverteix  la  necessitat  de  
crear  borses  de  treball  en  els  
termes  previstos  en  la 
normativa de funció pública per 



 
 
 

 

 
 

a evitar incórrer en aquest tipus 
de procés en el futur 

 
X2020005032 

 
09/07/2020 

 
13/07/2020 

 
18.683,77€ 
 

 
A 

 
09/07/2020 

Cal que quedi acreditat l’inici de 
l’expedient de selecció i s’ 
incorporin les bases de la 
convocatòria pública que cal 
aprovar per a proveir el lloc de 
treball d’ acord amb els principis 
fixats en la normativa. La 
contractació d’aquest personal 
per procés d’urgència 
excepcional ha de tenir caràcter 
temporal i quedar limitat al 
termini estrictament 
indispensable mentre duri el 
procés selectiu corresponent i 
basant-se en un procés de 
selecció àgil que permeti 
garantir els principis essencials 
d’igualtat, mèrit i capacitat.  
S’adverteix la necessitat  de 
crear borses  de  treball  en  els 
termes  previstos  en  la 
normativa de funció pública per 
a evitar incórrer en aquest tipus 
de procés en el futur 

 
 
 
 
 
 
 
 
X2020003479 

 
 
 
 
 
 
 
 
29/06/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
30/06/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
17.836,04€    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
29/06/2020 
 

La contractació d’aquest 
personal per procés d’urgència 
excepcional ha de tenir caràcter 
temporal i quedar limitat al 
termini estrictament 
indispensable mentre duri el 
procés selectiu corresponent i 
basant-se en un procés de 
selecció àgil que permeti 
garantir els principis essencials 
d’igualtat, mèrit i capacitat. 
S’adverteix la necessitat  de 
crear borses  de  treball  en  els  
termes  previstos  en  la 
normativa de funció pública per 
a evitar incórrer en aquest tipus 
de procés en el futur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X2020003557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08/06/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09/06/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.016,09€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08/06/2020 

Cal que quedi acreditat l’inici de 
l’expedient de selecció i 
s’incorporin les bases de la 
convocatòria pública que cal 
aprovar per a proveir el lloc de 
treball d’ acord amb els principis 
fixats en la normativa. 
La contractació d’aquest 
personal per procés d’urgència 
excepcional ha de tenir caràcter 
temporal i quedar limitat al 
termini estrictament 
indispensable mentre duri el 
procés selectiu corresponent i 
basant-se en un procés de 
selecció àgil que permeti 
garantir els principis essencials 
d’ igualtat, mèrit i capacitat. 
S’adverteix la necessitat  de 
crear borses  de  treball  en  els 
termes  previstos  en  la 
normativa de funció pública per 
a evitar incórrer en aquest tipus 
de procés en el futur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X2020001167 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
25/02/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/07/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.900€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
25/02/2020 

L'administració dels recursos 
públics exigeix l'adopció de 
criteris de racionalitat de la 
despesa i l'adopció de criteris 
d'eficàcia i eficiència en la seva 
assignació. Existeix suficient 
formació reglada específica en 
l'administració pública de 
caràcter gratuït o amb costos 
infinitament inferiors. 
L'adjudicació directa no pot ser 
procedent perquè crea un 
greuge comparatiu amb la resta 
de personal de la institució i cal 



 
 
 

 

 
 

garantir per a tots els 
treballadors el principi de 
concurrència en igualtat de 
condicions. L'entitat prestadora 
d'aquest servei ha resultat 
adjudicatària de formacions 
anteriors i cal verificar que no 
hagi resultat vulnerada la 
necessària concurrència de les 
empreses formadores aptes per 
aquesta prestació i existents al 
mercat. 

2. Expedients administratius de despeses o acords  i resolucions del Ple, de la Junta de Govern 
local i del President de l' entitat local amb omissió de fiscalització durant l'exercici.  

 

Número expedient de 

l'objecció 

Data de l' 

informe 

d'intervenció

Data de l' acord 

o resolució que 

determina la 

continuïtat de 

l'expedient

Import

Existència de 

crèdit 

pressupostari 

per al 

reconeixement 

de les 

obligacions

Informes de 

conformitat de les 

prestacions 

realitzades

Causa de l' omissió de la fiscalització  

És un supòsit que pot 

donar lloc a la nulitat 

de l' acte (Art. 47 de la 

Llei 39/2015 d' 1 d' 

octubre ) o 

anul·labilitat

Òrgan que 

adopta l' 

acord

X2020001233 27/02/2020 03/03/2020 2.576,47 € SI SI Reconeixement extrajudicial de crèdits NO PRESIDÈNCIA

X2020001869 08/04/2020 08/04/2020 1.778,70 € SI SI Reconeixement extrajudicial de crèdits NO GERÈNCIA

X2020001243 14/04/2020 17/04/2020 1.155,30 € SI SI Reconeixement extrajudicial de crèdits NO GERÈNCIA

X2020002517 18/05/2020 20/05/2020 3.421,27 € SI SI Reconeixement extrajudicial de crèdits NO GERÈNCIA

X2020000489 11/06/2020 12/06/2020 1.778,70 € SI SI Reconeixement extrajudicial de crèdits NO PRESIDÈNCIA

X2020006599 21/07/2020 21/07/2020 1.908,63 € SI SI Reconeixement extrajudicial de crèdits NO GERÈNCIA

X2020007740 01/09/2020 03/09/2020 4.143,63 € SI SI Reconeixement extrajudicial de crèdits NO GERÈNCIA

X2020008432 13/10/2020 16/10/2020 15.544,94 € SI SI Reconeixement extrajudicial de crèdits NO GERÈNCIA

X2020010131 17/11/2020 25/11/2020 6.770,91 € SI SI Reconeixement extrajudicial de crèdits NO GERÈNCIA

X2020010597 03/12/2020 14/12/2020           18.770 € NO SI Omissió de la funció interventora i Manca de consignació pressupostària SI GERÈNCIA

X2020010657 03/12/2020 14/12/2020              2.000 € NO SI Omissió de la funció interventora i Manca de consignació pressupostària SI PRESIDÈNCIA

X2020011113 11/12/2020 14/12/2020 5.411,24 € SI SI Reconeixement extrajudicial de crèdits NO GERÈNCIA

X2020011394 29/12/2020 30/12/2020 3.880,09 € SI SI Reconeixement extrajudicial de crèdits NO GERÈNCIA  
 

3. Anomalies en matèria d' ingressos  
 

En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó 
en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria d’ingressos en l’exercici de la funció 
interventora. 
 
És el que s'informa  als efectes d'elevar al Ple, en els termes de les determinacions establertes en 
l'apartat 4rt de l'article 4 i apartat 6è de l'article 15 del Reial Decret 424/2017 de 28 d' abril pel que es 
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector públic local.  
 
Posar de manifest que, un cop informat al plenari, amb ocasió al compte general, l'òrgan interventor 
retrà a l'òrgan de control extern el contingut de l'esmentat informe a través de la plataforma habilitada  
per a tal finalitat de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.” 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 

Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
2. L'article 4.1.b).6è 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 . 
 
3. L’apartat 4rt de l' article 4 i l’apartat 6è de l'article 15 del Reial Decret 424/2017 de 28 

d'abril pel que es regula el règim jurídic  del control intern en les entitats del Sector públic 
local. 

 
 
Per això ES PROPOSA AL PLE: 
 
1. Donar compte de l'informe d'intervenció de 13/04/2021 que consta incorporat a la relació 

de fets en relació als resultats  d'especial transcendència, de les resolucions contraries a 



 
 
 

 

 
 

les objeccions de la intervenció, de les omissions de fiscalitzacions i de les principals 
anomalies detectades  en matèria d' ingressos. 

 
2. Posar de manifest que, un cop informat al plenari, amb ocasió al compte general, l'òrgan 

interventor retrà a l'òrgan de control extern el contingut de l'esmentat informe a través de 
la plataforma habilitada per a tal finalitat de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.” 

 
 
 
S’aixeca la sessió a les setze hores i onze minuts, de la qual cosa, com a secretari 
accidental, dono fe, amb el vistiplau del senyor president. 
 
Document signat electrònicament. 
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