
 
 
 

 

 

ACTA DEL PLE 

 
 

Identificació de la sessió  
Núm.  2021/6 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 19 de maig de 2021 
Hora d’inici:  19:00 h 
Hora de fi: 19:43 h 
Lloc: Granollers, mitjançant sessió telemàtica operada amb Zoom segons les 
característiques tècniques previstes en el Decret de Presidència 2021PRES000330, de 13 
de maig de 2021, de convocatòria de la sessió 
 
Hi assisteixen:  
  
Senyor Francesc Colomé Tenas, president 
Senyora Susana Barroso Valverde 
Senyora Gemma Brunet Ferrer 
Senyor Marc Candela i Callado 
Senyora Núria Carné i Navarro 
Senyora Anna Cella i Navarro 
Senyora Assia Cherdal i Roukha 
Senyora Roser Colomé Soler 
Senyor Emiliano Cordero Soria 
Senyor Joan Davi Mayol 
Senyora Eva Maria Díaz Medina 
Senyora Marialluisa Ferre Garcia 
Senyor Joan Josep Galiano i Peralta 
Senyor Enric Gisbert i Tomas 
Senyora Maria Del Mar Hernández Sánchez 
Senyor Francesc Juzgado Mollà 
Senyor Manuel Losada Seivane 
Senyor Jordi Manils Tavio 
Senyor Ignasi Martinez Murciano 
Senyora Magali Miracle i Rigalos 
Senyor Jose Antonio Montero Dominguez 
Senyora Inmaculada Ortega i Marti 
Senyora Marina Planellas i Alegre 
Senyor Joan Pons Fiori 
Senyor Joan Ramon i 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 
Senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari 
 
 
 



 
 
 

 

 

Han Excusat la seva absència: 
 
Senyora Pamela Isús i Sauri 
 
El president 
 
Benvinguts a la sessió ordinària del ple del Consell Comarcal de 19 de maig de 2021. Hi ha 
5 urgències que hem tractat a Junta de portaveus, les llegiré i si no hi ha cap intervenció, 
passaríem a votació de si s’accepta la urgència o no. 
 
ÀREA D’ENSENYAMENT 
 
1. Iniciar el procediment d’imposició de penalitats al contractista CLECE, SA per un 
incompliment contractual sobre el contracte del servei d’acompanyants dels serveis de 
transport escolar obligatori i no obligatori del servei de transport adaptat i assistit del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. X2021004939 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passem a votació. 
 
El ple aprova incorporar la proposta d’urgència amb els 30 vots a favor de, per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i 
Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep 
Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, 
Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc 
Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia 
Ramos, Catalina Siles Royo, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part 
del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet 
Ferrer, Francesc Colomé Tenas, Roser Colomé Soler, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i 
Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi 
Manils Tavio i José Antonio Montero Domínguez i per part del Grup Comarcal CUP Vallès 
Oriental – AM, el senyor Luís Toral Ortega. I l’abstenció de, per part del Grup Comarcal 
Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
 
2. Desestimar el recurs de reposició interposat per AO Mayores Servicios Sociales, SL – 
People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo. 
X2020002333 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passem a votació. 
 
El ple aprova incorporar la proposta d’urgència amb els 30 vots a favor de, per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i 
Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep 
Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, 
Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc 
Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia 



 
 
 

 

 

Ramos, Catalina Siles Royo, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part 
del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet 
Ferrer, Francesc Colomé Tenas, Roser Colomé Soler, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i 
Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi 
Manils Tavio i José Antonio Montero Domínguez i per part del Grup Comarcal CUP Vallès 
Oriental – AM, el senyor Luís Toral Ortega. I l’abstenció de, per part del Grup Comarcal 
Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
ÀREA DE TURISME 
 
3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col•laboració amb l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme. 
X2021000521 
 
4. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col•laboració amb l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme. X2021002102 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passem a votació. 
 
El ple aprova la incorporació de les propostes d’urgència 3 i 4 per unanimitat dels 32 
membres presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
La senyora Assia Cherdal i Roukha es retira de la sessió. 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT 
 
5. Donar compte de la resposta de l’Autoritat del Transport Metropolità en relació a les 
al•legacions formulades en el tràmit d’informació pública del pdI. 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passem a votació. 
 
El ple aprova incorporar la proposta d’urgència amb els 23 vots a favor de, per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, la senyora Marina Planellas i Alegre; per part 
del Grup Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores 
Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria del Mar 
Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez 
Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Catalina Siles Royo, Àlex Valiente Almazan i Eduard 
Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i 
les senyores Gemma Brunet Ferrer, Francesc Colomé Tenas, Roser Colomé Soler, 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 8 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, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Ignasi Martínez 
Murciano, Magalí Miracle i Rigalós i Imma Ortega i Martí. 
 
S’inicia la sessió a les dinou hores, amb l’ordre del dia següent: 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 



 
 
 

 

 

 
1. Aprovar l'acta de la sessió de 24 de març de 2021. 
 
2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 28 d'abril de 2021. 
 
3. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent de 7 de maig de 2021. 
 
PRESIDÈNCIA 
 
4. Aprovar les Bases reguladores del Premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2020 i llur 
convocatòria. 
 
5. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del Conveni per a la cessió d'ús 
gratuïta d'un espai en l'equipament de Can Ribas-Centre de Recursos Agraris. 
 
ÀREA D'ENSENYAMENT 
 
6. Aprovar la segona pròrroga de l’Acord Marc del servei de transport escolar. 
 
ÀREA D'HABITATGE 
 
7. Aprovar les Bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions 
adreçades al foment del lloguer i l’habitatge assequible i llur convocatòria. 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
8. Aprovar les bases i convocatòria del procés de selecció i provisió per urgència de 
personal temporal mitjançant concurs. 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
9. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en 
diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 1: Santa Maria de Martorelles i 
Vallromanes 
 
10. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en 
diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 2: Campins, Fogars de Monclús, 
Gualba, Montseny, Sant Esteve de Palautordera i Vallgorguina 
 
11. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en 
diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 3: Montornès del Vallès i 
Vilanova del Vallès 
 
12. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en 
diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 4: Sant Celoni 
 
13. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en 
diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 5: Aiguafreda, Canovelles, 
Cànoves i Samalús. Figaró-Montmany, La Garriga, La Llagosta, L’Ametlla del Vallès, Les 
Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Martorelles, Parets del Vallès, Sant Antoni de 
Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent 
 
14. Aprovar la segona pròrroga de l’Acord Marc del servei de transport adaptat i assistit. 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 



 
 
 

 

 

 
15. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei 
d’assistència en matèria de salut amb l’Ajuntament de Cardedeu. 
 
16. Modificar l’acord de Ple de 24 de març de 2021, d’aprovació del contingut i la signatura 
del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
en matèria de salut pública. 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
17. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Gualba per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut. 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
18. Modificar les Bases reguladores dels ajuts de menjador per al curs escolar 2020/2021. 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000278, de 22 d'abril de 
2021, al 2021PRES000327, de 12 de maig de 2021. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER000441, de 22 d'abril de 2021, al 
2021GER000552, de 12 de maig de 2021. 
 
INTERVENCIÓ 
 
3. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (1r 
trimestre 2021) 
 
4. Donar compte de l’aprovació de la liquidació de l’exercici 2020 del Consell Comarcal. 
 
ÀREA D’HABITATGE 
 
5. Donar compte de la memòria de l’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental de 
l’any 2020. 
 
 
6. Donar compte del canvi de nom d’un grup comarcal. 
 
 
19. Precs i preguntes. 
 
 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió de 24 de març de 2021. 
 
El Ple aprova l’acta de la sessió de 24 de març de 2021 per unanimitat dels 31 membres 
presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
La senyora Assia Cherdal i Roukha s’incorpora a la sessió. 
 
2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 28 d'abril de 2021. 



 
 
 

 

 

 
El Ple aprova l’acta de la sessió extraordinària amb els 30 vots a favor de, per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i 
Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric 
Gisbert i Tomás, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí i 
Marina Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya - 
CP, els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Marialluïsa 
Ferré García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i 
Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Catalina Siles Royo, 
Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per 
Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Francesc Colomé 
Tenas, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal 
En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i José Antonio Montero Domínguez; per 
part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel 
Losada Seivane i per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – AM, el senyor Luís Toral 
Ortega. I les 2 abstencions de, part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, 
la senyora Assia Cherdal i Roukha i per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), 
la senyora Roser Colomé Soler. 
 
3. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent de 7 de maig de 2021. 
 
El Ple aprova l’acta de la sessió extraordinària urgent de 7 de maig de 2021 amb els 31 vots 
a favor de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les 
senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia 
Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Ignasi Martínez 
Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; per part 
del Grup Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores 
Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, 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, Roser Colomé Soler, Joan Daví Mayol, Joan Pons 
Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors 
Jordi Manils Tavio i José Antonio Montero Domínguez; per part del Grup Comarcal 
Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane i per 
part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – AM, el senyor Luís Toral Ortega. I l’abstenció 
de, part del Grup Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya – CP, la senyora Marialluïsa 
Ferré García. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
4. Aprovar les Bases reguladores del Premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2020 i 
llur convocatòria. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 12 de maig de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 30 d´abril de 2021, la senyora Esther Garcia Garcia, responsable  de comunicació 

Externa i transparència, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 



 
 
 

 

 

1.- Premsa d’Osona SA va crear l’any 2006 els premis “Vallesà de l'Any”. El premi va néixer amb la 
intenció de retre cada any un homenatge a vallesans i vallesanes que hagin despuntat en diferents 
àmbits: social, esportiu, econòmic, cultural, etc. Un jurat és l'encarregat de presentar les candidatures 
i els/les finalistes i guanyador/a surten per elecció popular. Per conèixer els finalistes i guanyador/a 
s'organitza una gala que és itinerant i que aquest any, a causa de la crisi sanitària, s’ha ajornat uns 
mesos. 
 
2.- L’any 2020, El 9 Nou va proposar que, per complementar aquest premi i fer-lo encara més 
rellevant, sumar sinèrgies amb el Consell Comarcal i PIMEC, i crear així dos premis nous pensats per 
a sectors que fins aleshores havien estat poc representats.  
 
3.- D’aquesta forma, l’any 2020 es va celebrar la primera edició dels premis “Lideratge Territorial”, 
premiat per PIMEC, i “Talent JoveVO” pel Consell Comarcal . 
 
4.- El premi Talent JoveVO està adreçat a joves de menys de 25 anys, sense cap tipus de restricció 
en quant a l’àmbit (esportiu, musical,  emprenedoria, ensenyament, voluntariat, activisme ...). 
 
5.- El premi pretén posar en valor la joventut vallesana compromesa que desenvolupa una destacada 
activitat arreu de la comarca o el món, per visualitzar-los i arribar a una franja d'edat que sovint és la 
gran oblidada, també pensant en noves formes d’incentivar i motivar els nostres joves amb un 
reconeixement merescut, tot i la seva joventut. 
 
6.- El premi consisteix en una figura elaborada per l’artista vallesana Roser Nadal i el reconeixement 
en l’acte públic que de manera anual organitza Premsa d’Osona SA en el marc del premi Vallesà de 
l’Any. 
 
 
7.- L’elecció i el recull de candidatures es farà de la mà dels ajuntaments de la comarca que 
proposaran un candidat/a o màxim 2 del municipi. 
 
8.- Els ajuntaments poden presentar llurs sol·licituds al Consell Comarcal del Vallès Oriental no més 
enllà del 22 de setembre del 2021 
 
9.- El jurat el componen un/a vocal designat/da per cada grup comarcal, un/a vocal designat/da pels 
ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental amb alcaldies que formin part d’una agrupació 
d’electors (independents), i estarà presidit pel president del Consell Comarcal. 
 
Per tant, PROPOSO 
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió del premi Talent JoveVO, amb el 
contingut següent: 
 
Bases reguladores del Premi Talent JoveVO corresponent a l’any2020  
 
Article 1. Objecte 
 

1. El premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2020 pretén posar en valor els joves vallesans 
menors de 25 anys que destaquin en qualsevol tipus de sector o d’activitat a la comarca o al 
món, per tal de fer visible una franja d'edat que sovint passa desapercebuda i alhora incentivar 
i motivar els nostres joves amb un reconeixement merescut tot i la seva joventut. 

 
2. El premi Talent JoveVO consisteix en el reconeixement d’un jove o d’una jove menor de 25 

anys nascut o resident a la comarca del Vallès Oriental en l’acte públic corresponent a la gala 
del premi “Vallesà de l’any” que organitza el diari 9nou mitjançant l’entrega del premi Talent 
JoveVO sense contingut econòmic. 

 
Article 2. Candidats 
 

1. Poden ser candidats o candidates al premi Talent JoveVO any 2020 les persones físiques 
menors de 25 anys, a 31 de desembre de 2020, nascudes o residents a la comarca del Vallès 



 
 
 

 

 

Oriental. 
 

2. Els candidats o les candidates del premi Talent JoveVO any 2020 són proposats pels 
ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental. 

 
3. Cada ajuntament de la comarca del Vallès Oriental pot proposar al Consell Comarcal del 

Vallès Oriental un màxim de dos candidats o dues candidates nascuts o residents en llur 
municipi. 

 
4. En la presentació de la proposta, els ajuntaments adjunten el document explicatiu dels mèrits 

dels candidats proposats. 
 
Article 3. Presentació de sol·licituds 
 

1. Els ajuntaments poden presentar llurs sol·licituds al Consell Comarcal del Vallès Oriental no 
més enllà del 22 de setembre del 2021. 

 
2. Per a poder valorar les sol·licituds s’hi haurà d’adjuntar el document explicatiu dels mèrits de 

les candidatures proposades, excloent-se del procediment de valoració i atorgament del premi 
aquelles candidatures que no el continguin. 

 
Article 4. Publicació de les Bases i la convocatòria 
 

Les Bases i la convocatòria es publiquen en l’e-tauler del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Article 5. Valoració i atorgament 
 

1. La valoració no arbitrària de les candidatures les du a terme un jurat del qual en formen  
part les persones següents: 

 
a) Presidència: el president del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
b) Vocals designats pels grups comarcals: cadascun dels grups comarcals constituïts al 

Consell Comarcal del Vallès Oriental designa un/a vocal que pot tenir la condició de 
conseller/a comarcal o no. En el cas que un grup comarcal no hagi designat llur membre 
abans del 22 de juny de 2021, el membre vocal del Jurat pel grup polític que correspongui 
és automàticament el portaveu o la portaveu d’aquell grup. 

 
c) Un/a vocal designat pels ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental amb alcaldies que 

formin part d’una agrupació d’electors (independents). En el cas que aquests ajuntaments 
no hagin designat el seu vocal conjunt al Consell Comarcal del Vallès Oriental abans del 
22 de juny de 2021, el membre vocal del Jurat per aquests és automàticament l’alcalde o 
l’alcaldessa independent del municipi amb major nombre d’habitants. 

 
d) Secretari/a: Un/a treballador/a del Consell Comarcal del Vallès Oriental que fa les funcions 

de secretari/a. 
 

2. Un cop valorades les candidatures, el jurat proposa a la Presidència del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental les tres candidatures finalistes, així com l’atorgament del premi a un candidat o 
una candidata. 

 
3. El primer premi es donarà a conèixer en el transcurs de la Gala del Premi Vallesà de l’Any. 

 
4. La Presidència del Consell Comarcal atorga el premis Talent JoveVO. 

 
Article 6. El premi 
 

El premi consisteix en el reconeixement del jove o la jove en l’acte corresponent a la gala del 
premi “Vallesà de l’any” que organitza el diari El9Nou mitjançant l’entrega del premi Talent 
JoveVO, sense contingut econòmic. 

 



 
 
 

 

 

Article 7. Resolució de dubtes i llacunes 
 

El president del Consell Comarcal resol els dubtes i les llacunes d’aquestes Bases. 

 
Segon.- Autoritzar una despesa de mil set-cents euros (1.700) per als obsequis i el suport per a la 
retransmissió en streaming de la gala, amb càrrec a la partida 90 92000 22601   
 
Tercer.- Notificar aquest acord a Premsa d’Osona SA i als ajuntaments del Vallès Oriental.” 
 

2. El 12 de maig de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple 
per adoptar aquest acord, de conformitat amb el qual correspon al Ple exercir les altres 
atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la 
comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar les Bases reguladores del Premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2020 i la 

seva convocatòria, d’acord amb el redactat següent:   
 
Article 1. Objecte 
 

1. El premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2020 pretén posar en valor els joves vallesans 
menors de 25 anys que destaquin en qualsevol tipus de sector o d’activitat a la comarca o al 
món, per tal de fer visible una franja d'edat que sovint passa desapercebuda i alhora incentivar 
i motivar els nostres joves amb un reconeixement merescut tot i la seva joventut. 

 
2. El premi Talent JoveVO consisteix en el reconeixement d’un jove o d’una jove menor de 25 

anys nascut o resident a la comarca del Vallès Oriental en l’acte públic corresponent a la gala 
del premi “Vallesà de l’any” que organitza el diari 9nou mitjançant l’entrega del premi Talent 
JoveVO sense contingut econòmic. 

 
Article 2. Candidats 
 

1. Poden ser candidats o candidates al premi Talent JoveVO any 2020 les persones físiques 
menors de 25 anys, a 31 de desembre de 2020, nascudes o residents a la comarca del Vallès 
Oriental. 

 
2. Els candidats o les candidates del premi Talent JoveVO any 2020 són proposats pels 

ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental. 
 

3. Cada ajuntament de la comarca del Vallès Oriental pot proposar al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental un màxim de dos candidats o dues candidates nascuts o residents en llur 
municipi. 

 
4. En la presentació de la proposta, els ajuntaments adjunten el document explicatiu dels mèrits 

dels candidats proposats. 
 
Article 3. Presentació de sol·licituds 
 



 
 
 

 

 

1. Els ajuntaments poden presentar llurs sol·licituds al Consell Comarcal del Vallès Oriental no 
més enllà del 22 de setembre del 2021. 

 
2. Per a poder valorar les sol·licituds s’hi haurà d’adjuntar el document explicatiu dels mèrits de 

les candidatures proposades, excloent-se del procediment de valoració i atorgament del premi 
aquelles candidatures que no el continguin. 

 
 
Article 4. Publicació de les Bases i la convocatòria 
 

Les Bases i la convocatòria es publiquen en l’e-tauler del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Article 5. Valoració i atorgament 
 

1. La valoració no arbitrària de les candidatures les du a terme un jurat del qual en formen  
part les persones següents: 

 
a) Presidència: el president del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
b) Vocals designats pels grups comarcals: cadascun dels grups comarcals constituïts al 

Consell Comarcal del Vallès Oriental designa un/a vocal que pot tenir la condició de 
conseller/a comarcal o no. En el cas que un grup comarcal no hagi designat llur membre 
abans del 22 de juny de 2021, el membre vocal del Jurat pel grup polític que correspongui 
és automàticament el portaveu o la portaveu d’aquell grup. 

 
c) Un/a vocal designat pels ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental amb alcaldies que 

formin part d’una agrupació d’electors (independents). En el cas que aquests ajuntaments 
no hagin designat el seu vocal conjunt al Consell Comarcal del Vallès Oriental abans del 
22 de juny de 2021, el membre vocal del Jurat per aquests és automàticament l’alcalde o 
l’alcaldessa independent del municipi amb major nombre d’habitants. 

 
d) Secretari/a: Un/a treballador/a del Consell Comarcal del Vallès Oriental que fa les funcions 

de secretari/a. 
 

2. Un cop valorades les candidatures, el jurat proposa a la Presidència del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental les tres candidatures finalistes, així com l’atorgament del premi a un candidat o 
una candidata. 

 
3. El primer premi es donarà a conèixer en el transcurs de la Gala del Premi Vallesà de l’Any. 

 
4. La Presidència del Consell Comarcal atorga el premis Talent JoveVO. 

 
Article 6. El premi 
 

El premi consisteix en el reconeixement del jove o la jove en l’acte corresponent a la gala del 
premi “Vallesà de l’any” que organitza el diari El9Nou mitjançant l’entrega del premi Talent 
JoveVO, sense contingut econòmic. 

 
Article 7. Resolució de dubtes i llacunes 
 

El president del Consell Comarcal resol els dubtes i les llacunes d’aquestes Bases.” 

 
 
2. Autoritzar una despesa de mil set-cents euros (1.700) per als obsequis i el suport per a la 

retransmissió en streaming de la gala amb càrrec a la partida 90 92000 22601 del 
pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 

3. Notificar aquest acord a Premsa d’Osona SA i als ajuntaments de la comarca.”  
 
El president 



 
 
 

 

 

 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El Ple aprova el dictamen amb els 31 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Esquerra 
Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i 
Navarro, Anna Cella i Navarro, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Ignasi 
Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; 
per part del Grup Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les 
senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria 
del Mar Hernández Sánchez, Francesc Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc 
Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia Ramos, Catalina Siles Royo, Àlex Valiente Almazan 
i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els 
senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Francesc Colomé Tenas, Roser Colomé 
Soler, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal 
En Comú Guanyem, els senyors Jordi Manils Tavio i José Antonio Montero Domínguez; per 
part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel 
Losada Seivane i per part del Grup Comarcal CUP Vallès Oriental – AM, el senyor Luís Toral 
Ortega. I l’abstenció de, part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, la 
senyora Assia Cherdal i Roukha. 
 
 
5. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del Conveni per a la cessió d'ús 
gratuïta d'un espai en l'equipament de Can Ribas-Centre de Recursos Agraris. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 12 de maig de 2021, que és el que segueix: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 28 d’abril de 2021, el senyor Antoni Cornellas i Aligué, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 23 de maig de 2018 el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès van 
formalitzar un conveni de col·laboració per a la cessió d’ús gratuïta d’un espai en l’equipament de Can 
Ribas-Centre de Recursos Agraris.  
 
Aquest conveni preveia que la cessió de l’ús té una durada de tres anys, a comptar des del dia que 
s’ocupi l’espai. No obstant això, aquest període es podrà prorrogar per un màxim d’un any més. 
 
El 4 de juliol de 2018, es va formalitzar l’acta de comprovació de replantejament i inici d’execució de 
les instal·lacions formalitzat per ambdues parts. 
 
El 8 d’abril de 2021, la Junta de Govern de l’Ajuntament va aprovar la pròrroga per 1 any del Conveni 
per a la cessió d’ús gratuïta d’un espai en l’equipament municipal de Can Ribas-Centre de Recursos 
Agraris de les Franqueses del Vallès. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar la pròrroga del conveni de col·laboració per a la cessió d’ús gratuïta d’un espai en 

l’equipament de Can Ribas-Centre de Recursos Agraris, amb vigència del 4 de juliol de 2021 fins 
el 3 de juliol de 2022. 
 

2. Declarar la plurianualitat de la despesa.  
 



 
 
 

 

 

3. Autoritzar i disposar una despesa plurianual màxima amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
92000.21200, que consta en el quadre que s’adjunta a continuació, i assumir el compromís de 
dotar l’aplicació pressupostària corresponent pels exercicis següents en què la pròrroga sigui 
vigent, d’acord amb el detall següent: 

 

IMPORT AMB IVA ANY 

4.320 EUR 2021 

4.320 EUR 2022 

 “ 

 
2. El 12 de maig 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 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. 
 

2. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques pel que fa al contingut del conveni.  

 
3. 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. 

 
4. El Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 

d’octubre.  
 

5. L’article 9 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel que fa 
a l’exclusió d’aquest negoci jurídic de l’àmbit d’aplicació de la llei esmentada. 

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

pel Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de l'organització comarcal de Catalunya, el qual estableix la competència del Ple per 
exercir les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la 
legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració amb 

l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la cessió d’ús gratuïta d’un espai en 
l’equipament de Can Ribas-Centre de Recursos Agraris, d’acord amb el redactat 
següent:  
 

R E U N I T S 
  



 
 
 

 

 

D’una part, el senyor Antoni Cornellas i Aligué, gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros.  
  
I de l’altra, el senyor Francesc Colomé Tenas, alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, assistit per la secretària de la corporació, la senyora Maria Llonch Llonch. 
 

I N T E R V E N E N 
  
El gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut de l’acord de Ple del Consell Comarcal 
de .....i  
 
L’alcalde, en nom i representació de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en virtut del que 
disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la 
redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre.  
  
El secretari i la secretària, també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 
del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.  
  
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa  
 

M A N I F E S T E N 
  
I. Que el 23 de maig de 2018, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 

CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en endavant 
l’AJUNTAMENT, van formalitzar un conveni de col·laboració per a la cessió d’ús gratuïta d’un 
espai en l’equipament de Can Ribas-Centre de Recursos Agraris.  

 
II. Que el pacte cinquè de l’esmentat conveni preveia que la cessió de l’ús té una durada de tres 

anys, a comptar des del dia que s’ocupi l’espai. No obstant això, aquest període es podrà 
prorrogar per un màxim d’un any més.  

 
III. Que el 4 de juliol de 2018, es va formalitzar l’acta de comprovació de replantejament i inici 

d’execució de les instal·lacions formalitzat per ambdues parts. 
 
IV. Que és de l’interès d’ambdues parts que l’AJUNTAMENT cedeixi al CONSELL COMARCAL 

l’ús de l’espai a Can Ribas per un any. 
  
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquesta pròrroga 
del conveni que subjecten als següents  
 

P A C T E S 
 
Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest acord és la pròrroga del conveni de col·laboració per part del CONSELL 
COMARCAL a l’AJUNTAMENT en matèria de medi ambient i enginyeria.  
 
Segon. Obligacions del CCVO  
 
El CONSELL COMARCAL es farà càrrec de les despeses de subministrament i neteja que li 
pertoquin, en proporció a l’espai que és objecte de cessió d’ús, establint-se un import màxim 
mensual de 720 €. 
 
Tercer. Vigència  
 
Aquest acord entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des del 4 de 
juliol de 2021 fins el 3 de juliol de 2022.  
 



 
 
 

 

 

 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest acord amb l’assistència del corresponent 
secretari i secretària, que en donen fe. 

 
2. Facultar expressament per la signatura d’aquesta pròrroga del conveni amb l’Ajuntament 

de les Franqueses del Vallès al senyor Antoni Cornellas i Aligué, gerent. 
 

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova incorporar la proposta d’urgència amb els 30 vots a favor de, per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i 
Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep 
Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, 
Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc 
Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia 
Ramos, Catalina Siles Royo, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part 
del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet 
Ferrer, Francesc Colomé Tenas, Roser Colomé Soler, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i 
Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi 
Manils Tavio i José Antonio Montero Domínguez i per part del Grup Comarcal CUP Vallès 
Oriental – AM, el senyor Luís Toral Ortega. I l’abstenció de, per part del Grup Comarcal 
Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
ÀREA D'ENSENYAMENT 
 
6. Aprovar la segona pròrroga de l’Acord Marc del servei de transport escolar. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Ensenyament, de 12 de maig de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 12 d´abril de 2021, Eugenia Llonch Bonamusa, Tècnica de L’Àrea de Serveis 

Personals, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell del Vallès Oriental, en endavant, el Consell Comarcal, té la competència per a prestar 

el servei de transport escolar del Vallès Oriental. 
 
L’esmentat servei té com a finalitat el desplaçament a un centre, públic o privat, ordinari o 
d’educació especial d’aquells alumnes que no tenen oferta educativa del seu nivell en el municipi 
de residència i s’han d’escolaritzar fora del seu municipi i d’aquells alumnes que tot i tenir oferta 
educativa del seu nivell en el municipi de residència, per motius de dispersió o per 
circumstàncies especials, és aconsellable desplaçar-los. 
 
Així mateix, els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris poden fer ús del servei 
de transport escolar del Vallès Oriental en funció de la disponibilitat de places lliures. 
 

2. Per tal de racionalitzar i ordenar la contractació del servei de transport escolar del Vallès 
Oriental, el 13 de juliol de 2018, el Consell Comarcal va concloure l’Acord marc del servei de 



 
 
 

 

 

transport escolar amb els empresaris que es relacionen a continuació, amb la finalitat de fixar les 
condicions a les que s’hauran d’ajustar els contractes basats que s’adjudiquin durant els propers 
quatre anys: 
 

    Ordinari Adaptat Sanitari 

1 AVANT GRUP BARDET, SL X X  

2 AUTOCARS RAVIGO, SL X X  

3 AUTOCARS BARBA, SL X X  

4 ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ X X  

5 GIBERT BUS, SL X X  

6 DISBUS 21, SL X   

7 EMPRESA SAGALES, SA X X  

8 AUTOCARES R.FONT, SAU X X  

9 FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA X X  

10 AUTOBUSES DE GRANOLLERS, SL X X X 

11 CINGLES BUS, SA X X  

12 COMPAÑIA REUSENSE DE AUTOMÓVILES LA HISPANIA, SA X X  

13 SERRAT BUS, SL X   

14 AUTOCARES IZARO, SA X X  

15 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL X X X 

 
3. Que la clàusula 7 del Plec de clàusules administratives particulars que regula l’Acord marc 

disposa que aquest té una durada inicial de dos anys a partir de la signatura del documents de 
formalització. 
 
Així mateix, preveu que aquest es podrà prorrogar per períodes successius d’un any fins a un 
màxim de dos i que els eventuals pròrrogues seran potestatives per a l’òrgan de contractació i 
obligatòries pels adjudicataris, sense que es puguin produir consentiment tàcit de les parts, de 
conformitat amb l’article 29.2 de la LSCP. 
 

4. El 18 de març de 2020, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va prorrogar l’Acord marc 
del servei de transport escolar pel període d’un any amb tots els licitadors que en formaven part i 
per a les mateixes categories. 
 

5. El 10 de febrer de 2021, el Consell Comarcal va comunicar la voluntat de dur a terme la pròrroga 
de l’Acord marc als empresaris que en formen part,  els quals han mostrat formalment la seva 
conformitat a continuar. 
 

    Ordinari Adaptat Sanitari 

1 AVANT GRUP BARDET, SL  X X  

2 AUTOCARS RAVIGO, SL X X  

3 AUTOCARS BARBA, SL X X  

4 ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ X X  

5 GIBERT BUS, SL X X  

6 DISBUS 21, SL X   

7 EMPRESA SAGALES, SA X X  

8 AUTOCARES R.FONT, SAU X X  

9 FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA X X  

10 AUTOBUSES DE GRANOLLERS, SL X X X 

11 CINGLES BUS, SA X X  

12 COMPAÑIA REUSENSE DE AUTOMÓVILES LA HISPANIA, SA X X  

13 SERRAT BUS, SL  X   

14 AUTOCARES IZARO, SA X X  

15 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL X X X 

 
 
Per tant, PROPOSO,  
 

1. Aprovar la segona pròrroga de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental formalitzat el 13 de juliol de 2018 pel període d’un any amb els adjudicataris 
següents: 

 
    Ordinari Adaptat Sanitari 

1 AVANT GRUP BARDET, SL  X X  

2 AUTOCARS RAVIGO, SL X X  

3 AUTOCARS BARBA, SL X X  

4 ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ X X  

5 GIBERT BUS, SL X X  



 
 
 

 

 

6 DISBUS 21, SL X   

7 EMPRESA SAGALES, SA X X  

8 AUTOCARES R.FONT, SAU X X  

9 FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA X X  

10 AUTOBUSES DE GRANOLLERS, SL X X X 

11 CINGLES BUS, SA X X  

12 COMPAÑIA REUSENSE DE AUTOMÓVILES LA HISPANIA, SA X X  

13 SERRAT BUS, SL  X   

14 AUTOCARES IZARO, SA X X  

15 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL X X X 

 

2. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 

 
2. El 12 de maig de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
1. La clàusula 7 del Plec de clàusules administratives particulars que regula l’Acord marc 

del servei de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental que preveu la 
possibilitat de prorrogar aquest per períodes successius d’un any fins a un màxim de dos 
i que els eventuals pròrrogues seran potestatives per a l’òrgan de contractació i 
obligatòries pels adjudicataris, sense que es puguin produir consentiment tàcit de les 
parts, de conformitat amb l’article 29.2 de la LSCP. 

 
2. La disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de 

contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, pel que fa la competència del Ple per aprovar la pròrroga de l’Acord marc del 
servei de transport escolar. 

 
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar la segona pròrroga l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental pel període d’un any amb els adjudicataris següents: 
 

  Ordinari Adaptat Sanitari 

AVANT GRUP BARDET, SL X X  

AUTOCARS RAVIGO, SL X X  

AUTOCARS BARBA, SL X X  

ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ X X  

GIBERT BUS, SL X X  

DISBUS 21, SL X   

EMPRESA SAGALES, SA X X  

AUTOCARES R.FONT, SAU X X  

FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA X X  

AUTOBUSES DE GRANOLLERS, SL X X X 

CINGLES BUS, SA X X  

COMPAÑIA REUSENSE DE AUTOMÓVILES LA HISPANIA, SA X X  

SERRAT BUS, SL  X   

AUTOCARES IZARO, SA X X  

FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL X X X 

 
2. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 
El president 
 



 
 
 

 

 

Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 32 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA D'HABITATGE 
 
7. Aprovar les Bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions 
adreçades al foment del lloguer i l’habitatge assequible i llur convocatòria. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea d’Habitatge, de 12 de maig de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 d´abril de 2021, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Antoni 

Cornellas i Aligué, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 28 de gener de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va aprovar la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 
relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 
 

2. En el marc del Catàleg de serveis de l’any 2021, s’inclou el fons “Foment del lloguer i la gestió 
d’habitatge assequible”, consistent en el suport econòmic per a projectes que permetin 
mantenir, ampliar i millorar l’oferta d’habitatge de lloguer assequible al municipi. Aquests 
projectes hauran de contribuir a:  
 

a) la captació de nous habitatges,  
b) crear o enfortir programes de mediació,  
c) crear o enfortir programes de cessió d'habitatges amb finalitats socials impulsats 
des dels serveis municipals d'habitatge.  
d) facilitar l'accés dels arrendataris als habitatges o a evitar-ne la pèrdua,  
e) l'augmentar de la confiança i l'interès dels propietaris en l'opció del lloguer 
assequible. 

 
3. El 23 d’abril de 2021, número de registre d’entrada E2021005915, la Diputació de Barcelona 

va notificar al Consell Comarcal del Vallès Oriental l’aprovació de la concessió del fons de 
prestació “Foment del lloguer assequible i de la gestió d’habitatges municipal o cedits” en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals per a l’any 2021. 
 
L’import d’aquesta concessió és de tretze-mil cinquanta-dos euros amb cinquanta-cinc 
cèntims d’euros (13.052,55 €), a justificar voluntàriament fins al fins al 15 de novembre de 
2021 i justificació final entre el 2 de gener de 2022 i el 30 d’abril de 2022. 
 

4. El 27 de gener de 2021, el Ple 2021/1 del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar 
l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’habitatge de 
Catalunya relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquesta comarca, per a l’any 2021. 

5. El 27 de gener de 2021, el Ple 2021/1 del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar 
l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Habitatge, 
relatiu al programa de mediació per al lloguer per a l’any 2021. 

 
6. El 23 de novembre de 2016, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar les 

Bases reguladores generals de les subvencions del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 3 de gener de 2017. 
 



 
 
 

 

 

D’acord amb la Base 7 de les Bases reguladores generals les subvencions es poden destinar 
a algunes de les finalitats següents: 

a. ... 
b. ... 
c. ... 
d. ... 
e. ... 
f. ... 
g. ... 
h. ... 
i. ... 
j. Altres: qualsevol activitat que sigui complementària dels programes d'actuació 

comarcal. 
 

7. El 4 de desembre de 2018, es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 
Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental per al període 2018-
2021. En aquest es preveuen diverses línies estratègiques que desenvolupen una sèrie de 
polítiques publiques, que tenen com objectiu principal, cobrir les necessitats dels ciutadans.  
 
A la primera línia destinada a l’atenció a les persones s’inclou l’habitatge preveient: 
 

1. Consolidar l’Oficina Comarcal d’Habitatge. 
2. Consolidar els serveis de tràmit que s’ofereixen als ajuntaments. 
3. Consolidar els serveis cívics que s’ofereixen als ajuntaments. 
4. Desenvolupar els serveis de governança en aquells ajuntaments que ho sol·licitin. 
5. Polítiques sobre accés a l’habitatge i promoció de l’habitatge públic protegit, 
planificades i coordinades de forma supramunicipal al Vallès Oriental. 
 

8. Atesa la concessió “Foment del lloguer assequible i de la gestió d’habitatges municipal o 
cedits” en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals per a l’any 2021, així com 
l’objecte de la mateixa, i els antecedents descrits, des del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental es considera pertinent la regulació d’unes bases per a concedir ajuts a persones 
propietàries d’habitatges desocupats o buits ubicats a municipis del Vallès Oriental, amb la 
finalitat de promoure l’adequació d’aquests habitatges i fomentar les condicions d’habitabilitat 
i accessibilitat i poder destinar-los al lloguer per mitjà del Programa de la Borsa de lloguer 
social de l’Oficina Comarcal d’Habitatge. 
 
La vigència d’aquestes bases específiques es limiten a la convocatòria de les subvencions de 
l’any 2021, i aquestes subvencions s’atorgaran en funció de la valoració que obtinguin les 
sol·licituds un cop aplicat els criteris objectius que estableixin les bases especifiques.  
 

9. L’expedient X2021004070 que correspon a la modificació 14/2020 del pressupost de 
despeses i ingressos per incorporació de romanent afectat i compromisos concertats. En 
aquesta modificació hi consta l’aplicació pressupostària  

Projecte APLICACIÓ DESCRPCIÓ IMPORT 

2020 3 HABIT 9 2021 35 15210 48026 
PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE 
PROTECCIÓ PÚBLICA 

10.930,37  

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Aprovar les bases reguladores especifiques per a l’atorgament de subvencions adreçades al 
foment del lloguer i l’habitatge assequible. 
 

2. Aprovar la convocatòria per a la concessió de les subvencions adreçades al foment del 
lloguer i l’habitatge assequible. 

 
3. Publicar les Bases reguladores específiques que s'aprovin 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. 

 
4. Autoritzar una despesa de deu mil nou-cents trenta euros (10.930 €) a càrrec de l’aplicació 

pressupostària 35 15210 48026.” 
 

2. El 12 de maig de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
 

FONAMENTS DE DRET  
 
1. Les Bases reguladores generals de les subvencions del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental, aprovades el 23 de novembre de 2016 pel Ple del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 3 de gener de 
2017.  
 

2. El Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental per al 
període 2018-2021, publicat el 4 de desembre de 2018 en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona.  

 
3. L’acord d’aprovació de la concessió del fons de prestació “Foment del lloguer i la gestió 

d’habitatge assequible” de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 15 d’abril 
de 2021, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (exp. núm. 2020/19080). 
 

4. L’article 14.2.g) del Text refós de Llei de l’organització comarcal aprovada per Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa al Ple d’exercir les altres atribucions que 
expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no 
atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar les Bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions 

adreçades al foment del lloguer i l’habitatge assequible, d’acord amb el contingut 
següent: 
 

 
“BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 
ADREÇADES AL FOMENT DEL LLOGUER I L’HABITATGE ASSEQUIBLE 

 
1. OBJECTE I FINALITAT 
 
L’objecte d’aquestes Bases específiques és regular la concessió de subvencions a persones físiques 
o jurídiques privades propietàries d’habitatges desocupats ubicats a municipis de la comarca del 
Vallès Oriental per tal de destinar-les al lloguer per mitjà del programa de la Borsa de lloguer social de 
l’Oficina comarcal d’habitatge del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
2. BENEFICIARIS  
 
Poden ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques o jurídiques privades següents:  
 



 
 
 

 

 

a) Propietàries d’habitatges desocupats ubicats a municipis de la comarca del Vallès Oriental 
que reuneixin les condicions establertes a la base 16a, sempre que no es vegin afectades per 
cap  de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, sempre i quan posin l’habitatge en lloguer per mitjà de la borsa de 
mediació pel lloguer social de l’Oficina comarcal d’habitatge del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 
 

b) Propietàries d’habitatges ubicats a municipis de la comarca del Vallès Oriental que reuneixin 
les condicions establertes a la base 16a, sempre que no es vegin afectades per cap  de les 
prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, que ja estiguin destinats en el moment de la convocatòria de la subvenció al 
lloguer per mitjà del programa de la Borsa de lloguer social de l’Oficina comarcal d’habitatge 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
S’exclouen expressament i no poden ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques o 
jurídiques propietàries considerades com a grans tenidors d’habitatges a efectes de la Llei 24/2015, 
del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica.   
 
3. VIGÈNCIA  
 
La vigència d’aquestes Bases específiques es limita a la convocatòria de les subvencions de l’any 
2021.  
 
4. FONAMENTACIÓ JURÍDICA PER A L’APROVACIÓ D’AQUESTES SUBVENCIONS 
 
1. El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla al dret a l’habitatge, en referència als articles 15 i 

següents sobre l’objecte i regulació de la mediació per al lloguer social i la Xarxa de mediació per 
al lloguer social, que té com a objectiu principal facilitar l’accés a un habitatge de lloguer digne. 
Aquesta Xarxa esdevé un sistema de mediació en el mercat immobiliari amb l’objectiu 
d’augmentar l’oferta de lloguer a preus moderats i, alhora mobilitzar el parc de pisos desocupats 
nodrint-se d’habitatges nous o de segona ocupació per mitjà de la Borsa d’habitatge. 
 

2. El Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal de l'habitatge 2018-2021. 
 

3. L’acord d’aprovació de la concessió del fons de prestació “Foment del lloguer i la gestió 
d’habitatge assequible” de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 15 d’abril de 
2021, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (exp. núm. 2020/19080). 
 

4. El Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental per al període 2018-
2021, publicat el 4 de desembre de 2018 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  

5. NORMATIVA APLICABLE 
 
En tot allò no regulat en aquestes Bases específiques i la corresponent convocatòria són d’aplicació 
les Bases reguladores generals de les subvencions del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
aprovades el 23 de novembre de 2016 pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental i publicades 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 3 de gener de 2017.  
 
6. SOL·LICITUDS: FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ 
 
1. El termini de presentació de les sol·licituds 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 16 de setembre de 2021. 
 

2. La sol·licitud s’ha de presentar al Registre del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 

En el cas que el sol·licitant sigui persona física pot optar per presentar llur sol·licitud 
presencialment al Registre del Consell Comarcal del Vallès Oriental situat al carrer Miquel Ricomà 
núm. 46, o bé telemàticament mitjançant el tràmit d’instància genèrica disponible al web del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 



 
 
 

 

 

 
En el cas que el sol·licitant sigui persona jurídica, la sol·licitud s’ha de presentar exclusivament de 
forma telemàtica mitjançant el tràmit d’instància genèrica disponible al web  del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental. 

 
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 la sol·licitud s’hi ha d’incloure el conjunt de les actuacions dutes a terme en relació amb 
l’habitatge, no essent procedent la presentació fragmentada de les actuacions d’un mateix 
habitatge en més d’una sol·licitud. En el cas que es presenti de forma fragmentada en més d’una 
sol·licitud es valoraran de forma conjunta les sol·licituds presentades  en relació amb el mateix 
habitatge.   
 

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

a) DNI/NIF de la persona propietària de l’habitatge.  
b) Escriptura pública on consti la propietat de l’immoble.  
c) Declaració responsable de la persona propietària de l’habitatge on consti el compromís de 

destinar l’habitatge al lloguer per mitjà del programa de la Borsa de lloguer social de 
l’Oficina comarcal d’habitatge del Consell Comarcal del Vallès Oriental, si resultés 
beneficiària de la subvenció, d’acord amb l’annex 1 d’aquestes Bases.  

d) Una relació-memòria classificada de les despeses efectuades, identificació del proveïdor, 
numero de document, import, concepte i data d'emissió de la factura i la indicació del 
motiu de cada actuació, d’acord amb l’annex 2 d’aquestes Bases.  

e) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa incorporats en la relació-memòria de l’apartat precedent i la 
documentació acreditativa del pagament. 

f) Declaració responsable conforme no és beneficiari de cap subvenció pel mateix concepte 
subvencionat per raó d’aquestes bases i la corresponent convocatòria, inclosa en el 
document de l’annex 1 d’aquestes Bases.  

g) Certificat de titularitat bancària del compte on, si és el cas, s’hagi d’ingressar la 
subvenció.  

 
7. CONSIGNACIO PRESSUPOSTARIA I IMPORT 

 
1. La consignació màxima del conjunt de les subvencions és de 10.930 euros a càrrec de l’aplicació 

pressupostària 35 15210 48026 del pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Les subvencions que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària, segons les 
disponibilitats econòmiques del Consell Comarcal del Vallès Oriental i no generen dret a 
continuïtat en l’assignació de finançament a les persones beneficiàries per exercicis successius. 
 

2. La quantia màxima de la subvenció per persona beneficiària s'estableix en funció de les despeses 
subvencionables del conjunt de les actuacions dutes a terme en relació amb l’habitatge.   

 
L’import màxim de la subvenció per persona/habitatge és en funció de l’import del conjunt de les 
actuacions dutes a terme en relació amb l’habitatge i correspon al 75% de les despeses 
subvencionables acceptades, IVA exclòs, amb un import màxim de 1.500 euros/habitatge, IVA 
exclòs.  

 
3. L’atorgament i l’import de la subvenció es determina en funció dels punts atorgats, la quantitat 

sol·licitada i la despesa elegible presentada, tenint en compte allò establert a l’apartat precedent.  
 
4. Una mateixa actuació o actuacions tan sols pot ser subvencionable una vegada, encara que hagi 

estat sol·licitada o sol·licitades per més d’una persona o més d’un cop.   
 

5. En el cas que es presentin dues o més sol·licituds en relació amb un habitatge, es valorarà 
exclusivament la primera sol·licitud.  

 



 
 
 

 

 

8. DESPESES SUBVENCIONABLES 
 

Les despeses subvencionables, que s’han de referir a factures emeses a l’any 2021, són les 
següents: 
 
a) Adequació de les peces i els elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions 

mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un 
llogater.  

b) Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per l’adequació de 
l’habitatge a la normativa. 

c) Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les condicions 
necessàries perquè l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.  

d) Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els 
tancaments de l’habitatge. 

e) Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació  o manteniment: 
pintura, terres, fusteria interior i/o exterior, neteja inicial o final de l’habitatge o petites reparacions 
d’instal·lacions. 

f) Millora de l’accessibilitat interior de l’habitatge, com ara substitució de banyera per dutxa, 
eixamplament de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica o cuina, entre d’altres. 

g) Els honoraris facultatius per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i/o del certificat d’eficiència 
energètica.  

h) Reparació o substitució de l’element del punt de cocció de la cuina, extracció de fums, i caldera 
per un altre element amb una millora de qualificació energètica.  

i) Tramitació del Butlletí elèctric de l’habitatge i contractació dels subministraments.  
No es poden incloure desperfectes o danys ocasionats per mal ús o mala fe. 
No són despeses subvencionables els tributs (impostos i taxes), com ara l'impost sobre el valor afegit 
(IVA), l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i les taxes que afectin les obres o els 
honoraris professionals, ni tampoc els aranzels.  
 
9. CRITERIS D’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS 

 
Les subvencions s’atorgaran en funció de la valoració que obtinguin les sol·licituds un cop aplicats els 
criteris objectius següents:  
 
1. En funció de la línia d’actuació:  
a) Adequació de les peces i els elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions 

mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un 
llogater. 3 punts  

b) Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per l’adequació de 
l’habitatge a la normativa. 3 punts 

c) Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les condicions 
necessàries perquè l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater. 3 punts  

d) Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els 
tancaments de l’habitatge. 3 punts 

e) Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació  o manteniment: 
pintura, terres, fusteria interior i/o exterior, neteja inicial o final de l’habitatge o petites reparacions 
d’instal·lacions. 2 punts 

f) Millora de l’accessibilitat interior de l’habitatge, com ara substitució de banyera per dutxa, 
eixamplament de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica o cuina, entre d’altres. 2 
punts 

g) Els honoraris facultatius per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i/o del certificat d’eficiència 
energètica. 2 punts 

h) Reparació o substitució de l’element del punt de cocció de la cuina, extracció de fums, i caldera 
per un altre element amb una millora de qualificació energètica. 1 punt 

i) Tramitació del Butlletí elèctric de l’habitatge i contractació dels subministraments. 1 punt 
 

2. No es valorarà ni puntuarà més d’una actuació per línia d’actuació d’un mateix habitatge. 
 

10. ORDENACIÓ I INSTRUCCIÓ 
  



 
 
 

 

 

La instrucció del procediment de concessió de subvencions és responsabilitat de l'àrea o unitat 
administrativa que correspongui per raó de la matèria, sense perjudici de les delegacions que es 
considerin oportunes. 
 
11. COMISSIÓ QUALIFICADORA 
 
La comissions qualificadora de les subvencions està integrada pels membres següents:  
 

- El/la responsable de l’Oficina comarcal d’Habitatge del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
que la presideix.  

- Un/a treballador/a de la intervenció del Consell Comarcal del Vallès Oriental, el qual té la 
condició de vocal.  

- Un/a treballador/a de l’àrea de serveis jurídics del Consell Comarcal del Vallès Oriental, el 
qual té la condició de vocal i alhora exerceix de secretari o secretària de la Comissió 
qualificadora. 

- Una persona tècnica de l’Oficina Comarcal d’Habitatge 
- Una persona administrativa de l’Oficina Comarcal d’Habitatge 

 
La Comissió ha d'analitzar i valorar les sol·licituds de subvenció  i emetre un informe sobre les 
propostes de les resolucions favorables o desfavorables.  

 
12. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ  

 
1. El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes Bases és el de 

concurrència competitiva, d’acord amb el que estableix la Base 12 de les Bases reguladores 
generals de les subvencions del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 

2. La comissió qualificadora examina i valora les sol·licituds que es presentin en el termini d’un mes 
a comptar des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.  

 
3. El/La president de la comissió qualificadora en formularà la proposta de resolució. La proposta de 

resolució haurà d'indicar el sol·licitant o sol·licitants per als quals es proposa la concessió de 
subvenció, la quantia de la subvenció i també els sol·licitants als quals se'ls desestima 
motivadament.  

 
4. En el procés de valoració s'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds 

presentades en el termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu a favor de la 
sol·licitud o sol·licituds que compleixin els requisits establerts i obtinguin, al mateix temps, una 
major puntuació en aplicació dels criteris de valoració que s’hi fixen.  

 
En el cas d’empat de puntuació entre sol·licituds tindrà preferència en l’atorgament de la 
subvenció aquella que abans s’hagi presentat en el registre del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. En el cas que s’hagi d’esmenar la sol·licitud, es tindrà en compte a aquests efectes la 
data d’esmena de la sol·licitud.  

 
5. L’òrgan competent per a la concessió de les subvencions corresponent a aquestes Bases 

específiques és la presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental.   
 

6. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la que es determina en aquestes bases.  
 
13. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
Per a l'efectivitat de la subvenció cal que aquesta i les condicions amb les quals s'ha concedit, siguin 
acceptades, sense reserves, pel beneficiari, en el termini de 10 dies hàbils en la forma que estableixi 
l'acord de concessió. 
 
Si el beneficiari no presentes la seva acceptació en el corresponent termini o formulés reserves 
respecte a aquesta, el Consell Comarcal del Vallès Oriental pot optar, discrecionalment, entre 
concedir un nou termini per a l'acceptació o considerar que el beneficiari ha renunciat a la subvenció. 
 



 
 
 

 

 

14. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 
 
1. La justificació de la subvenció s’ha de fer en el moment de presentació de la sol·licitud, mitjançant 

la presentació de la documentació següent:  
 

a) Una relació-memòria classificada de les despeses efectuades, identificació del proveïdor, 
numero de document, import, concepte i data d'emissió de la factura i la indicació del motiu 
de cada actuació, d’acord amb l’annex 2 d’aquestes Bases.  

b) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb 
eficàcia administrativa incorporats en la relació-memòria de l’apartat precedent i la 
documentació acreditativa del pagament. 

c) La declaració responsable conforme no és beneficiari de cap subvenció pel mateix concepte 
subvencionat per raó d’aquestes bases i la corresponent convocatòria, inclosa en el 
document de l’annex 1 d’aquestes Bases.  

 
2. En el cas que la sol·licitud de subvenció no inclogués la justificació en els termes indicats, el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental requerirà a la persona sol·licitant perquè aporti la documentació 
que correspongui 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 la presidència 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. 

 
15. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI 

 
Són obligacions del beneficiari :  
 

a) Les previstes a la Base 20 de les Bases reguladores generals de les subvencions del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

b) Mantenir l’habitatge en lloguer a través de la Borsa de mediació pel lloguer social del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental en les condicions que s’estableixen a la base 16a per un període 
mínim de 5 anys comptadors a partir de la resolució d’atorgament de la subvenció.  

c) Acceptar el preu de l’arrendament proposat per l’Oficina Comarcal d’Habitatge i formalitzar el 
contracte d’arrendament amb els candidats proposats de la Borsa de mediació de lloguer 
social del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 
16. CONDICIONS DE L’HABITATGE  
 
Les condicions que ha de tenir l’habitatge són les següents:  
 
a) Que l’habitatge estigui ubicat a la comarca del Vallès Oriental, tret d’aquells municipis que 

disposen del programa de la xarxa de mediació pel lloguer social al seu municipi, com ara Caldes 
de Montbui, Granollers, Mollet del Vallès, Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Celoni.  

b) Que sigui un habitatge que provingui del mercat lliure o de protecció oficial amb la preceptiva 
autorització per arrendar. 
 

c) Que disposi de la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica, o bé per ambdós 
casos que reuneixi les condicions necessàries per a llur obtenció.  
 

17. MESURES DE GARANTIA  
 

No s’exigeixen mesures de garanties a constituir a favor de l’òrgan concedent.  
 
18. PAGAMENT 

 
El pagament de les subvencions s’ha de fer una vegada justificada i atorgada en els termes establerts 
en aquestes Bases sempre i quan la persona beneficiària hagi acceptat la subvenció en els termes 
establerts a la base 13a.  
 
19. PUBLICACIÓ DE L’EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA  

 



 
 
 

 

 

La publicació de l’extracte de la convocatòria de les subvencions regulades en aquestes Bases 
específiques es farà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i allà on s’escaigui 
normativament. 
 
20. COMPATIBILITAT  

 
Les subvencions regulades en aquestes Bases no són compatibles amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. 
 
21. INCOMPLIMENTS  
 
L’incompliment de les condicions i obligacions establertes en aquestes Bases comporta el 
reintegrament íntegre de la subvenció.  
 
22. PUBLICITAT, MESURES DE DIFUSIÓ 
 
No n’hi ha.  



 
 
 

 

 

 
ANNEX 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

ANNEX 2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
“ 

 
2. Aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions adreçades al foment del 

lloguer i l’habitatge assequible, d’acord amb les Bases específiques esmentades en 
l’epígraf precedent.  
 

3. Publicar les Bases reguladores de l’epígraf segon 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.  
 



 
 
 

 

 

4. Autoritzar una despesa de deu mil nou-cents trenta euros (10.930 €) a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 35 15210 48026 del pressupost general d’ingressos i despeses 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental.”  

 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 32 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
8. Aprovar les bases i convocatòria del procés de selecció i provisió per urgència de 
personal temporal mitjançant concurs. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 12 de maig de 2021, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS:  
 
1. El 30 d’abril de 2021 el senyor Jordi Vendrell i Ros, cap de l’àrea de Serveis Jurídics, ha 

emès l’informe següent:  
“ 
1. El 27 de juliol de 2018, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7673 va publicar 

l’Ordre /123/2018, de 24 de juliol  per la qual s'aprovaven les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local:  

a) Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica. 
b) Programa d'Agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL). 
c) Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: 

projecte Treball a les 7 comarques. 
2. El 3 d’agost de 2018, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7678, publica la 

Resolució TSF/1868/2018, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a 
la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local (ref. 
BDNS 410509). 

3. El 25 de setembre de 2018, registre de sortida S2018008520, el Consell Comarcal presenta una 
sol·licitud de subvenció de 31.376,00 euros per a desenvolupar el pla de treball “Impuls i 
dinamització dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental” 2018-2019 de l’AODL . 
Expedient X2018006721 

4. El 3 de desembre de 2018, registre entrada E2018015796, rebem resolució d’atorgament de 
subvenció de 31.376,04 euros per a desenvolupar el pla de treball “Impuls i dinamització dels 
Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental”, per part de la senyora Mercè Garau i Blanes, 
directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Codi B-071/18 

5. El 14 i el 17 de desembre de 2018, a les 9.30 hores, es reuneix al Consorci de Normalització 
Lingüística i a Can Ribas respectivament, el tribunal que ha de qualificar el concurs oposició, i torn 
lliure, convocat per a la selecció i la provisió de la plaça de tècnic/a AODL. Ates que cap dels 
candidats presentats ha superat les proves, el procés de selecció queda desert. 

6. El 20 de desembre de 2018 es va dur a terme el procés de selecció per cobrir amb caràcter 
d’urgència la plaça de tècnic/a tècnic/a AODL. 

7. Segons consta a l’acta, el candidat Alberto Marañon Ledesma, amb DNI XXX847XXX va ser 
l’aspirant que va obtenir més puntuació. Segons consta a l’acta la senyora Mireia Rossell i Riera 
amb DNI XXX620XXX, va ser la candidata que va quedar en segona posició.  

8. El 27 de desembre de 2018 es contracta al senyor Alberto Marañon Ledesma, amb DNI 
XXX847XXX. 

9. El 7 d’agost de 2019, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7934 publica la 
Resolució TSF/2219/2018, de 26 de juliol per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la 
concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d’ocupació i desenvolupament 
local (SOC – Agents d’ocupació i desenvolupament local – AODL) (ref. BDNS 469368). La 
convocatòria es regeix per l’Ordre/123/2018 de 24 de juliol publicada al DOGC el 27 de juliol de 
2018. 



 
 
 

 

 

10. El 30 de setembre de 2019, mitjançant Decret de Presidència 2019PRES000240, el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental sol·licita una subvenció de trenta-sis mil euros (36.000 EUR) destinada 
a la pròrroga de l’agent d’ocupació i desenvolupament local i s’acull a la Resolució TSF/2219/2019, 
de 26 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions 
destinades a les pròrrogues dels agents d'ocupació i desenvolupament local.  

11. El 20 de novembre de 2019, la Comissió de Govern ratifica el Decret de Presidència 
2019PRES000240.  

12. El 4 de desembre de 2019, mitjançant entrada número E2019016730, el Servei d’Ocupació de 
Catalunya comunica la resolució de la directora del Servei, amb expedient B-052/19, per la qual 
s’atorga al Consell Comarcal una subvenció de 36.000 euros derivada d’aplicar el mòdul econòmic 
anual establert a l’article 6 de la Resolució TSF/2219/2019, de 26 de juliol, destinada a la 
contractació d'un agent d'ocupació i desenvolupament local per executar el pla de treball 
denominat: 'EL VALLÈS ORIENTAL, POL INDUSTRIAL DE REFERÈNCIA. IMPULS I 
DINAMITZACIÓ DELS PAE DEL VALLÈS ORIENTAL'. 

13. El dia 11 de novembre de 2020 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar la 
Resolució TSF/2820/2020, de 4 de novembre per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per 
a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d’ocupació i 
desenvolupament local (SOC – Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local – AODL) (ref. BDNS 
532145). 

14. El dia 19 de novembre de 2020 es va lliurar la sol·licitud de pròrroga de l’AODL i el respectiu Pla de 
Treball 2021. 

15. El 10 de desembre de 2020 mitjançant Registre d’Entrada E2020015999, el Servei d’Ocupació de 
Catalunya comunica la resolució de la directora del Servei, per la qual s’atorga al Consell Comarcal 
una subvenció de 36.000 euros destinada a la contractació d'un agent d'ocupació i 
desenvolupament local per executar el pla de treball denominat: 'VALLÈS ORIENTAL INDUSTRIAL. 
IMPULS I DINAMITZACIÓ DELS PAE'. 

16. El dia 15/12/2020, amb registre d’entrada E2020016169, el senyor Alberto Marañon Ledesma ha 
entrat una instància en la que renuncia voluntàriament a la plaça de tècnic ADOL, vinculat al pla de 
treball 'VALLÈS ORIENTAL INDUSTRIAL. IMPULS I DINAMITZACIÓ DELS PAE'. 

17. Abans del dia 31/12/2020 el Consell Comarcal ha de contractar un nou tècnic/-a AODL per cobrir 
aquesta plaça. En cas de no fer-ho es perdrà la subvenció de l’any 2021, la del 2022 i el possible 
any de gràcia del 2023. 

18. Per poder donar resposta a aquesta contractació es recupera el procés de selecció dut a terme 
l’any 2018 per a la contractació del nou AODL. Aquest procés de selecció va quedar desert i 
automàticament es va fer un procés per urgència. En aquest procés d’urgència va quedar primer el 
senyor Albert Marañon Ledesma i segona la senyora Mireia Rossell i Riera. 

19. El 28 de setembre de 2020 es va contracta la senyora Mireia Rossell i Riera, amb amb DNI 
XXX620XXX. La data prevista per la finalització del contracte serà el 27 de desembre de 2021. 

20.  La senyora Mireia Rossell i Riera serà baixa per maternitat a partir de l’agost del 2021. 
21. Per garantir el compliment de les obligacions derivades del pla de treball del projecte  'VALLÈS 

ORIENTAL INDUSTRIAL. IMPULS I DINAMITZACIÓ DELS PAE es necessària la substitució de la 
senyora Mireia Rosell i Riera durant el període de temps de la incapacitat temporal i permisos 
derivats.  

22. La despesa estimada de la substitució considerant que la baixa de maternitat comenci al voltant de 
l’1 d’agost  s’ha calculat tenint en compte la despesa associada als costos de la persona que ocupi 
la plaça provisionalment a partir del mateix 1 d’agost i fins el 27 de desembre  El resum correspon 
amb el detall següent:  

 

DESPESA ASOCIADA A LA CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA 
PER  LA SUBSTITUCIÓ  

6.422,89 

DESPESA ASSOCIADA AL LLOC DE TREBALL D’UN TÈCNIC 
AODL 

15.687,25 

COSTOS SUBSTITUCIÓ 22.110,14 

 

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

Base 1.050,06 

Destí 432,32 

Específic 856,89 

24. El Consell Comarcal disposa de recursos per fer front a aquesta despesa, associada a la 
contractació d’una persona per la substitució, de 6.422,89 euros que s’assumirà a càrrec de la 
partida pressupostària 44 46218.  

Per això, PROPOSO 

1. Iniciar un procés de selecció per urgència mitjançant concurs per a la substitució de la senyora 
Mireia Rossell i Riera amb DNI XXX620XXX per a la provisió del lloc de treball per dur a terme les 
tasques del pla de treball del AODL pla de treball “Impuls i dinamització dels Polígons d’Activitat 
Econòmica del Vallès Oriental” Expedient X2018006721.” 



 
 
 

 

 

 

2. El 4 de maig de 2021, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, 
ha emès l’informe següent: 

“ Persones i valors 

EXP: X2021004121 
 

1. El 3 de desembre de 2018, registre entrada E2018015796, rebem resolució d’atorgament de 
subvenció de 31.376,04 euros per a desenvolupar el pla de treball “Impuls i dinamització dels 
Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental”, per part de la senyora Mercè Garau i Blanes, 
directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Codi B-071/18. 

2. El 4 de desembre de 2019, mitjançant entrada número E2019016730, el Servei d’Ocupació de 
Catalunya comunica la resolució de la directora del Servei, amb expedient B-052/19, per la qual 
s’atorga al Consell Comarcal una subvenció de 36.000 euros derivada d’aplicar el mòdul econòmic 
anual establert a l’article 6 de la Resolució TSF/2219/2019, de 26 de juliol, destinada a la 
contractació d'un agent d'ocupació i desenvolupament local per executar el pla de treball 
denominat: 'EL VALLÈS ORIENTAL, POL INDUSTRIAL DE REFERÈNCIA. IMPULS I 
DINAMITZACIÓ DELS PAE DEL VALLÈS ORIENTAL 

3. El dia 11 de novembre de 2020 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar la 
Resolució TSF/2820/2020, de 4 de novembre per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per 
a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d’ocupació i 
desenvolupament local (SOC – Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local – AODL) (ref. BDNS 
532145). El dia 19 de novembre de 2020 es va lliurar la sol·licitud de pròrroga de l’AODL i el 
respectiu Pla de Treball 2021. 

4. El 10 de desembre de 2020 mitjançant Registre d’Entrada E2020015999, el Servei d’Ocupació de 
Catalunya comunica la resolució de la directora del Servei, per la qual s’atorga al Consell Comarcal 
una subvenció de 36.000 euros destinada a la contractació d'un agent d'ocupació i 
desenvolupament local per executar el pla de treball denominat: 'VALLÈS ORIENTAL INDUSTRIAL. 
IMPULS I DINAMITZACIÓ DELS PAE'. Abans del dia 31/12/2020 el Consell Comarcal ha de 
contractar un nou tècnic/-a AODL per cobrir aquesta plaça. En cas de no fer-ho es perdrà la 
subvenció de l’any 2021, la del 2022 i el possible any de gràcia del 2023. 

5. El 28 de setembre de 2020 es va contracta la senyora Mireia Rossell i Riera, amb DNI XXX620XXX. 
La data prevista per la finalització del contracte serà el 27 de desembre de 2021. 

6.  La senyora Mireia Rossell i Riera serà baixa per maternitat a partir de l’agost del 2021. 
7. 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.  

8. 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.  

9. 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. 

10. 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). 

11. L’any 2021 l’àrea de Persones i Valors duu 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.  No hi ha convocada una 
borsa amb aquest perfil tècnic per ser molt específic. 

12. Tenint en compte la necessitat de garantir el compliment de les obligacions i negocis derivats del 
pla de treball 'VALLÈS ORIENTAL INDUSTRIAL. IMPULS I DINAMITZACIÓ DELS PAE' es fa 
necessari substituir la senyora MRR  durant el temps que duri la baixa de maternitat i permisos 
derivats.  

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 és possible perquè les persones que presten serveis amb funcions 
similars tenen les càrregues de treball al límit. 

14. En aquest sentit cal organitzar un procés de selecció per atendre la urgència mitjançant concurs  
que garanteixi el  respecte als principis de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat per cobrir una plaça 
del grup de classificació A2, tècnic de gestió, de la plantilla del personal temporal  del Consell 



 
 
 

 

 

Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’àrea de Serveis Jurídics, Servei de millora i estratègia 
corporativa pel període de temps en què es prolongui la baixa per maternitat i permisos relacionats 

Per això,  
PROPOSO:  
1. Aprovar les bases i convocatòria del procés de selecció i provisió mitjançant concurs següents:  
BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS 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, de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió de la 

plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal, per gestionar el programa d’agents 
d’ocupació i desenvolupament local pel període de temps d’una baixa per maternitat i permisos 
relacionats.  
 
Aquesta plaça li corresponen les retribucions brutes mensuals de 2.377,39 euros d’acord amb el 
detall següent:  

 
Base        1.050,06 €  
Destí           432,32 €  
Específic 856,89 €  
 

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 aquest lloc de treball seran en relació amb les funcions 
següents: 

 
1. Dissenyar, executar i avaluar les accions pertinents d’acord amb les línies d’actuació definides pel 

programa. 
2. Promoció i difusió dels polígons del Vallès Oriental: 
3. Actualitzar i ampliar les funcionalitats del gestor/portal web del cens d'empreses, naus, solars i 

infraestructures i serveis dels polígons del Vallès Oriental.  
4. Actualitzar i ampliar el sistema territorial d’informació dels PAE: 
5. Establir un espai de coordinació i de coneixement compartit dels projectes realitzats dels municipis en 

relació als polígons.  
6. Dinamitzar i coordinar el grup de treball de PAE de la TVOA (ajuntaments, sindicats, patronals, empreses, 

etc.), per tal de: 
7. Coordinar les actuacions del pla de treball amb els serveis locals d’empresa i el personal tècnic referent en 

l’àmbit PAE. 
8. Coordinar i informar de l’execució del projecte als agents que formen part de la Taula de concertació 

territorial TVOA. 
9. Coordinar el sistema conjunt de prospecció comarcal, tractament i explotació de dades 
10. Fomentar l’associacionisme empresarial en els PAE . 

 
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 SERVEIS JURIDICS, SEMC   
 

- Tècnic/a de gestió AODL: Formació universitària preferiblement en geografia, econòmiques, ciències 
polítiques, o altres de naturalesa anàloga i amb coneixements en sistemes d’informació geogràfica, 
anàlisi espacial, gestió i control de projectes i de polítiques de desenvolupament econòmic local. 
 

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 so l·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 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.   
 
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 fase 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 última 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=NVdZWmFhMk9vUnRLcmJVUy82UXFwdz09 
 

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, SMEC 

 
- Concurs per urgència d’una plaça, de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala 

tècnica de gestió de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal, per gestionar el 
programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local pel període de temps d’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 almenys 2 punts.   

 
Els candidats que superen l’avaluació del currículum seran convocats  a una entrevista individual per 
part per Tribunal del procés.  

 
Es valoraran els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 

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 puntuació més alta 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. 

 
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 quina 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.”  
 

3. El 5 de juny de 2021 la senyora Esperanza Colom Canal, interventora del Consell 
Comarcal ha emès l’informe següent:  

“ 
 

Assumpte: Aprovar per Ple les bases i convocatòria del procés de selecció i provisió mitjançant concurs 

per urgència d’una plaça, de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió 
de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal, per gestionar el programa d’Agents 
d’Ocupació i Desenvolupament Local pel període de temps d’una baixa per maternitat i permisos 
relacionats 
 
Caràcter: Preceptiu 
Data d' entrada de l'expedient a intervenció a efectes d'emissió d'informe: 04/05/2021 
 
ANTECEDENTS DE FET 

1. En data 4 de maig ha tingut entrada al departament d’intervenció proposta d’acord de l’Àrea de 
Persones i Valors en relació a la contractació per urgència d'un/a  tècnica de gestió de la plantilla 
del personal laboral temporal del Consell Comarcal, per gestionar el programa d’Agents d’Ocupació 
i Desenvolupament Local pel període de temps d’una baixa per maternitat i permisos relacionats. 
 

2. Consta a l’expedient, l’informe del cap del servei que justifica la urgència pel fet de que per garantir 
el compliment de les obligacions derivades del pla de treball del projecte 'VALLÈS ORIENTAL 
INDUSTRIAL. IMPULS I DINAMITZACIÓ DELS PAE” és necessària la substitució de la senyora 
Mireia Rosell i Riera durant el període de temps de la incapacitat temporal i permisos derivats atesa 
la baixa per maternitat a partir de l’agost de 2021.  

 
3. Consta a l'expedient l’informe proposta d’aprovació d’inici del procés de selecció amb les bases que 

ha d’aprovar el proper Ple del Consell comarcal per a la selecció d'aquest personal per màxima 
urgència i ordena la publicitat de les mateixes.  

   
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 

 

Consten incorporades a l'expedient  les bases de la convocatòria del lloc de treball per urgència i consta 
l 'ordre de la publicació de les mateixes per a facilitar la concurrència pública  per al lloc de treball, . 
 
Segon. Respecte a la competència, d' aprovació de les bases, 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 convocatòria de personal. En tot cas, apreciant la urgència de  la necessitat 
a cobrir, es considera que pot resultar d' aplicació l' establert a  l' apartat g)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 matèria de competència del Ple donant compte al Ple en la primera  sessió que celebri per 
a la seva ratificació.   
 
El procés de selecció d'aquest personal laboral temporal suposa ple respecte als  principis 
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, que han de regir qualsevol procés de contractació de 
personal en el sector públic. 

 
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  

 
Motivació dels reparaments: ___________________________________________ 
 
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.  
 

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” 

 
4. El 12 de maig 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 les bases i convocatòria del procés de selecció i provisió mitjançant concurs 

següent:  
 

BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS 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, de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica de 
gestió de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal, per 
gestionar el programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local pel període de 
temps d’una baixa per maternitat i permisos relacionats.  
 
Aquesta plaça li corresponen les retribucions brutes mensuals de 2.377,39 euros 
d’acord amb el detall següent:  

 
Base        1.050,06 €  
Destí           432,32 €  
Específic 856,89 €  

 
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 aquest lloc de treball seran en relació amb les 
funcions següents: 

 
1. Dissenyar, executar i avaluar les accions pertinents d’acord amb les línies d’actuació 

definides pel programa. 
2. Promoció i difusió dels polígons del Vallès Oriental: 
3. Actualitzar i ampliar les funcionalitats del gestor/portal web del cens d'empreses, 

naus, solars i infraestructures i serveis dels polígons del Vallès Oriental.  
4. Actualitzar i ampliar el sistema territorial d’informació dels PAE: 
5. Establir un espai de coordinació i de coneixement compartit dels projectes realitzats 

dels municipis en relació als polígons.  
6. Dinamitzar i coordinar el grup de treball de PAE de la TVOA (ajuntaments, sindicats, 

patronals, empreses, etc.), per tal de: 
7. Coordinar les actuacions del pla de treball amb els serveis locals d’empresa i el 

personal tècnic referent en l’àmbit PAE. 
8. Coordinar i informar de l’execució del projecte als agents que formen part de la Taula 

de concertació territorial TVOA. 
9. Coordinar el sistema conjunt de prospecció comarcal, tractament i explotació de 

dades 
10. Fomentar l’associacionisme empresarial en els PAE . 

 
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 SERVEIS JURIDICS, SEMC   
 

- Tècnic/a de gestió AODL: Formació universitària preferiblement en geografia, 
econòmiques, ciències polítiques, o altres de naturalesa anàloga i amb coneixements 
en sistemes d’informació geogràfica, anàlisi espacial, gestió i control de projectes i de 
polítiques de desenvolupament econòmic local. 

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

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

 
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.   
 

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 fase 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 última 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 SERVEIS JURÍDICS, SMEC 
 
- Concurs per urgència d’una plaça, de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, 

subescala tècnica de gestió de la plantilla del personal laboral temporal del Consell 
Comarcal, per gestionar el programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local pel 
període de temps d’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 almenys 2 punts.   

 
Els candidats que superen l’avaluació del currículum seran convocats  a una entrevista 
individual per part per Tribunal del procés.  
 

Es valoraran els aspectes següents: 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 

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 puntuació més alta 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. 
 

 
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 quina 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? Passem a votació. 
 
El ple aprova incorporar la proposta d’urgència amb els 30 vots a favor de, per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i 
Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep 



 
 
 

 

 

Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, 
Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc 
Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia 
Ramos, Catalina Siles Royo, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part 
del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet 
Ferrer, Francesc Colomé Tenas, Roser Colomé Soler, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i 
Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi 
Manils Tavio i José Antonio Montero Domínguez i per part del Grup Comarcal CUP Vallès 
Oriental – AM, el senyor Luís Toral Ortega. I l’abstenció de, per part del Grup Comarcal 
Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
9. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en 
diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 1: Santa Maria de 
Martorelles i Vallromanes 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 12 de maig de 2021, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 21 d’abril de 2021, la senyora Sílvia Pérez Corts, cap de l’Àrea de Polítiques Socials i 

d’Igualtat i responsable del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en 
diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 1: Santa Maria de Martorelles i 
Vallromanes, formalitzat el 20 d’agost de 2020, entre el Consell Comarcal i la Fundació 
Germans Aymar i Puig, va emetre l’informe següent:  

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 20 d’agost de 2020, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Fundació Germans Aymar i 

Puig, vam formalitzar el contracte de prestació del servei d’ajuda a domicili  en diversos 
municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 1: Santa Maria de Martorelles i Vallromanes, 
en endavant el CONTRACTE.  

2. El període principal del CONTRACTE finalitzarà el 31 d’agost de 2021.  
 
3. La clàusula 10, del Plec de clàusules administratives particulars, amb el títol durada, estableix 

en el punt 1 i 2: 
 

1) Els contractes poden ser objecte de tres (3) pròrrogues d’una durada d’un (1) any 
cadascuna. 

 
2) Les eventuals pròrrogues són potestatives per a l’òrgan de contractació i obligatòries per 

als contractistes, sense que es puguin produir pel consentiment tàcit de les parts, de 
conformitat amb l’article 29.2 de la LCSP. 
 

4. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, alhora, té interès en prorrogar el CONTRACTE.  
 

5. El Servei d’Ajuda a Domicili dels diversos municipis que el contracte inclou i que es troben 
recollits al punt 1, es finança a través dels ingressos dels diversos Ajuntaments de Santa 
Maria de Martorelles i Vallromanes mitjançant els convenis de col·laboració entre els 
ajuntaments i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del servei d’ajuda a 
domicili (SAD) dels diversos municipis. 

 



 
 
 

 

 

6. Durant la durada de la pròrroga del contracte, es preveuen les següents hores: 
 

Municipi Hores 
estimades cura 
de la persona i 
la llar 

Hores 
estimades 
neteja de la llar 

Sta.M.Martorelles 413 103 

Vallromanes 1840 766 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar la pròrroga de la prestació del servei bàsic d’ajuda a domicili a càrrec de la Fundació 

Germans Aymar i Puig per als municipis de Santa Maria de Martorelles i Vallromanes des del 
dia 1 de setembre de 2021 fins a 31 d’agost de 2022, amb la previsió d’hores estimades del 
servei, següents: 
 

Anualitat Hores estimades 
cura de la persona i 
la llar 

Hores estimades 
neteja de la llar 

2021 751 290 

2022 1502 579 

 
 

2. Autoritzar i disposar la despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 23100 
22710 del Pressupost General d’Ingressos i Despeses del Consell Comarcal, que consta en 
el quadre que s’adjunta tot seguit, i assumir el compromís de dotar de l’aplicació 
pressupostària corresponent del pressupost de despeses per l’exercici següent, en què el 
contracte sigui vigent: 

 

Import 2021  
amb IVA (0%) 

Import 2022  
amb IVA (0%) 

17.630,62 euros 35.261,25 euros 

“ 

 
2. El 5 de maig de 2021, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental, va emetre un 

informe jurídic en relació amb la proposta de pròrroga del contracte esmentat formulada 
per l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

 
3. El 12 de maig de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte 

per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en diversos municipis del Vallès Oriental 
corresponent al Lot 1: Santa Maria de Martorelles i Vallromanes, formalitzat el 20 d’agost 
de 2020, entre el Consell Comarcal i la Fundació Germans Aymar i Puig, preveu el 
següent:  
 
“1. La durada principal de cadascun dels contractes que resultin de l’adjudicació dels lots 
és d’1 any, comptador a partir de la data d’inici de la prestació del servei que s’indiqui en 
el respectiu contracte, que es preveu que sigui l’1 de maig de 2020.  
 
Els contractes poden ser objecte de tres (3) pròrrogues d’una durada d’un (1) any 
cadascuna.  
 



 
 
 

 

 

2. Les eventuals pròrrogues són potestatives per a l’òrgan de contractació i obligatòries 
per als contractistes, sense que es puguin produir pel consentiment tàcit de les parts, de 
conformitat amb l’article 29.2 de la LCSP.  
 
3. Per a cada contracte, el Consell Comarcal notificarà al respectiu contractista la 
voluntat de prorrogar el contracte amb un preavís mínim de 2 mesos abans de la data de 
finalització. La pròrroga s’ha de formalitzar en el document corresponent.  
 
4. L’article 29.4 de la LCSP preveu la pròrroga expressa dels contractes que resultin de 
l’adjudicació de cada lot fins que comenci l’execució del nou contracte i per un període 
màxim de 9 mesos, quan no es formalitzi el nou contracte i existeixin raons d’interès 
públic per no interrompre la prestació.”  

 
2. L’article 29.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 

que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, disposa que el contracte 
podrà preveure una o vàries pròrrogues sempre que les característiques d’aquest 
romanguin inalterables durant el període de durada d’aquestes, sense perjudici de les 
modificacions que es puguin introduir de conformitat amb allò establert als articles 203 a 
207 de la Llei 9/2017.  
 
Així mateix, estableix que la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà 
obligatòria per a l’empresari, sempre que el seu preavís es produeixi al menys amb dos 
mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte, sense que es 
pugui produir la pròrroga pel consentiment tàcit de les parts. 
 

3. En relació amb la pròrroga segons reiterada doctrina i informes de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa, la pròrroga o ampliació del termini de durada d’un servei 
públic, només és possible si està prevista expressament en el plec de clàusules 
administratives particulars, tenint en compte que aquest constitueix llei del contracte, al 
definir els drets i obligacions de les parts contractants. 

 
La possible pròrroga d’un contracte, encara que estigui prevista i regulada en el 
plec i sigui del coneixement dels licitadors, depèn, per a la seva efectiva 
realització, de que les necessitats de l’administració es prolonguin per un temps 
superior a l’inicialment fixat i, a l’hora, que s’adopti per acord exprés. 
 

4. De conformitat amb la clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars que 
regula el contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en diversos municipis 
del Vallès Oriental corresponent al Lot 1: Santa Maria de Martorelles i Vallromanes, 
formalitzat el 20 d’agost de 2020, entre el Consell Comarcal i la Fundació Germans 
Aymar i Puig, l’òrgan de contractació és el Ple del Consell Comarcal d’acord amb la 
disposició addicional segona de la LCSP, sens perjudici de les delegacions a la Gerència 
relativa a l’acceptació o rebuig de la proposta de classificació de les proposicions 
presentades efectuada per la mesa de contractació i l’acceptació o rebuig de les ofertes 
incurses en presumpció d’anormalitat en tots els contractes, aprovada pel Ple de 25 de 
setembre de 2019 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 
d’octubre de 2019.  

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 



 
 
 

 

 

1. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en 
diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 1: Santa Maria de Martorelles i 
Vallromanes, formalitzat el 20 d’agost de 2020, entre el Consell Comarcal i la Fundació 
Germans Aymar i Puig, pel període comprès entre l’1 de setembre de 2021 i fins al 31 
d’agost de 2022, amb la previsió d’hores estimades del servei, següents: 
 

Anualitat Hores estimades 
cura de la persona i 
la llar 

Hores estimades 
neteja de la llar 

2021 751 290 

2022 1502 579 

 
2. Autoritzar i disposar la despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 

23100 22710 del Pressupost General d’Ingressos i Despeses del Consell Comarcal, que 
consta en el quadre que s’adjunta tot seguit, i assumir el compromís de dotar de 
l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost de despeses per l’exercici 
següent, en què el contracte sigui vigent: 

 
Import 2021  
amb IVA (0%) 

Import 2022  
amb IVA (0%) 

17.630,62 euros 35.261,25 euros 

  
3. Notificar aquest acord a la Fundació Germans Aymar i Puig.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 32 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
10. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  
en diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 2: Campins, Fogars de 
Monclús, Gualba, Montseny, Sant Esteve de Palautordera i Vallgorguina 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 12 de maig de 2021, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 21 d’abril de 2021, la senyora Sílvia Pérez Corts, cap de l’Àrea de Polítiques Socials i 

d’Igualtat i responsable del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en 
diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 2: Campins, Fogars de 
Monclús, Gualba, Montseny, Sant Esteve de Palautordera i Vallgorguina, formalitzat el 
20 d’agost de 2020, entre el Consell Comarcal i la Fundació Germans Aymar i Puig, va 
emetre l’informe següent:  

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 20 d’agost de 2020, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Fundació Germans Aymar i 

Puig, vam formalitzar el contracte de prestació del servei d’ajuda a domicili  en diversos 
municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 2: Campins, Fogars de Monclús, Gualba, 
Montseny, Sant Esteve de Palautordera i Vallgorguina , en endavant el CONTRACTE.  
 

2. El període principal del CONTRACTE finalitzarà el 31 d’agost de 2021.  



 
 
 

 

 

 
3. La clàusula 10, del Plec de clàusules administratives particulars, amb el títol durada, estableix 

en el punt 1 i 2: 
 

1) Els contractes poden ser objecte de tres (3) pròrrogues d’una durada d’un (1) any 
cadascuna. 

 
2) Les eventuals pròrrogues són potestatives per a l’òrgan de contractació i obligatòries per 

als contractistes, sense que es puguin produir pel consentiment tàcit de les parts, de 
conformitat amb l’article 29.2 de la LCSP. 
 

4. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, alhora, té interès en prorrogar el CONTRACTE.  
 

5. El Servei d’Ajuda a Domicili dels diversos municipis que el contracte inclou i que es troben 
recollits al punt 1, es finança a través dels ingressos dels diversos Ajuntaments de Campins, 
Fogars de Monclús, Gualba, Montseny, Sant Esteve de Palautordera i Vallgorguina mitjançant 
els convenis de col·laboració entre els ajuntaments i el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
per a la prestació del servei d’ajuda a domicili (SAD) dels diversos municipis. 

 
6. Durant la durada de la pròrroga del contracte, es preveuen les següents hores estimades: 

 

Municipi 
Hores estimades cura de la persona i la 

llar 
Hores estimades neteja de la 

llar 

Campins 260 60 

Fogars de Monclús 240 80 

Gualba 1200 200 

Montseny 240 60 

Sant Esteve de 
Palautordera 

1100 300 

Vallgorguina 1400 200 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar la pròrroga de la prestació del servei bàsic d’ajuda a domicili a càrrec de la Fundació 

Aymar i Puig per als municipis de Campins, Fogars de Monclús, Gualba, Montseny, Sant 
Esteve de Palautordera i Vallgorguina des del dia 1 de setembre de 2021 fins a 31 d’agost de 
2022, amb la previsió d’hores estimades del servei, següents: 
 

Anualitat Hores estimades cura de la persona i la llar Hores estimades neteja de la llar 

2021 1.480 300 

2022 2.960 600 

 
2. Autoritzar i disposar la despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 23100 

22710  del Pressupost General d’Ingressos i Despeses del Consell Comarcal, que consta en 
el quadre que s’adjunta tot seguit, i assumir el compromís de dotar de l’aplicació 
pressupostària corresponent del pressupost de despeses per l’exercici següent, en què el 
contracte sigui vigent: 

 

Import 2021 amb IVA (0%) Import 2022 amb IVA (0%) 

30.920,40 euros 61.840,80 euros 

“ 

 
2. El 5 de maig de 2021, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental, va emetre un 

informe jurídic en relació amb la proposta de pròrroga del contracte esmentat formulada 
per l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

 
El 12 de maig de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 



 
 
 

 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. La clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte 

per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en diversos municipis del Vallès Oriental 
corresponent al Lot 2: Campins, Fogars de Monclús, Gualba, Montseny, Sant Esteve de 
Palautordera i Vallgorguina, formalitzat el 20 d’agost de 2020, entre el Consell Comarcal 
i la Fundació Germans Aymar i Puig, preveu el següent:  
 
“1. La durada principal de cadascun dels contractes que resultin de l’adjudicació dels 
lots és d’1 any, comptador a partir de la data d’inici de la prestació del servei que 
s’indiqui en el respectiu contracte, que es preveu que sigui l’1 de maig de 2020.  
 
Els contractes poden ser objecte de tres (3) pròrrogues d’una durada d’un (1) any 
cadascuna.  
2. Les eventuals pròrrogues són potestatives per a l’òrgan de contractació i obligatòries 
per als contractistes, sense que es puguin produir pel consentiment tàcit de les parts, de 
conformitat amb l’article 29.2 de la LCSP.  
 
3. Per a cada contracte, el Consell Comarcal notificarà al respectiu contractista la 
voluntat de prorrogar el contracte amb un preavís mínim de 2 mesos abans de la data 
de finalització. La pròrroga s’ha de formalitzar en el document corresponent.  
 
4. L’article 29.4 de la LCSP preveu la pròrroga expressa dels contractes que resultin de 
l’adjudicació de cada lot fins que comenci l’execució del nou contracte i per un període 
màxim de 9 mesos, quan no es formalitzi el nou contracte i existeixin raons d’interès 
públic per no interrompre la prestació.”  

 
2. L’article 29.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 

que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, disposa que el contracte 
podrà preveure una o vàries pròrrogues sempre que les característiques d’aquest 
romanguin inalterables durant el període de durada d’aquestes, sense perjudici de les 
modificacions que es puguin introduir de conformitat amb allò establert als articles 203 a 
207 de la Llei 9/2017.  
 
Així mateix, estableix que la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà 
obligatòria per a l’empresari, sempre que el seu preavís es produeixi al menys amb dos 
mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte, sense que es 
pugui produir la pròrroga pel consentiment tàcit de les parts. 
 

3. En relació amb la pròrroga segons reiterada doctrina i informes de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa, la pròrroga o ampliació del termini de durada d’un servei 
públic, només és possible si està prevista expressament en el plec de clàusules 
administratives particulars, tenint en compte que aquest constitueix llei del contracte, al 
definir els drets i obligacions de les parts contractants. 

 
La possible pròrroga d’un contracte, encara que estigui prevista i regulada en el 
plec i sigui del coneixement dels licitadors, depèn, per a la seva efectiva 
realització, de que les necessitats de l’administració es prolonguin per un temps 
superior a l’inicialment fixat i, a l’hora, que s’adopti per acord exprés. 
 

4. De conformitat amb la clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars que 
regula el contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en diversos municipis 
del Vallès Oriental corresponent al Lot 2: Campins, Fogars de Monclús, Gualba, 



 
 
 

 

 

Montseny, Sant Esteve de Palautordera i Vallgorguina, formalitzat el 20 d’agost de 2020, 
entre el Consell Comarcal i la Fundació Germans Aymar i Puig, l’òrgan de contractació 
és el Ple del Consell Comarcal d’acord amb la disposició addicional segona de la LCSP, 
sens perjudici de les delegacions a la Gerència relativa a l’acceptació o rebuig de la 
proposta de classificació de les proposicions presentades efectuada per la mesa de 
contractació i l’acceptació o rebuig de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat 
en tots els contractes, aprovada pel Ple de 25 de setembre de 2019 i publicada en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 d’octubre de 2019.  

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en 

diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 2: Campins, Fogars de 
Monclús, Gualba, Montseny, Sant Esteve de Palautordera i Vallgorguina, formalitzat el 
20 d’agost de 2020, entre el Consell Comarcal i la Fundació Germans Aymar i Puig, pel 
període comprès entre l’1 de setembre de 2021 i fins al 31 d’agost de 2022, amb la 
previsió d’hores estimades del servei, següents: 
 
Anualitat Hores estimades cura de la persona i la llar Hores estimades neteja de la llar 

2021 1.480 300 

2022 2.960 600 

 
2. Autoritzar i disposar la despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 

23100 22710  del Pressupost General d’Ingressos i Despeses del Consell Comarcal, que 
consta en el quadre que s’adjunta tot seguit, i assumir el compromís de dotar de 
l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost de despeses per l’exercici 
següent, en què el contracte sigui vigent: 

 
Import 2021 amb IVA (0%) Import 2022 amb IVA (0%) 

30.920,40 euros 61.840,80 euros 

 
3. Notificar aquest acord a la Fundació Germans Aymar i Puig.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 32 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
11. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  
en diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 3: Montornès del Vallès i 
Vilanova del Vallès 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 12 de maig de 2021, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 21 d’abril de 2021, la senyora Sílvia Pérez Corts, cap de l’Àrea de Polítiques Socials i 

d’Igualtat i responsable del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en 



 
 
 

 

 

diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 3: Montornès del Vallès i 
Vilanova del Vallès, formalitzat el 19 d’agost de 2020, entre el Consell Comarcal i People 
Plus Innovation, SLU, va emetre l’informe següent:  

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 19 d’agost de 2020, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’empresa People Plus, SLU. 

vam formalitzar el contracte de prestació del servei d’ajuda a domicili  en diversos municipis 
del Vallès Oriental corresponent al Lot 3: Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès , en 
endavant el CONTRACTE.  
 

2. El període principal del CONTRACTE finalitzarà el 31 d’agost de 2021.  
 
3. La clàusula 10, del Plec de clàusules administratives particulars, amb el títol durada, estableix 

en el punt 1 i 2: 
 

1) Els contractes poden ser objecte de tres (3) pròrrogues d’una durada d’un (1) any 
cadascuna. 

 
2) Les eventuals pròrrogues són potestatives per a l’òrgan de contractació i obligatòries per 

als contractistes, sense que es puguin produir pel consentiment tàcit de les parts, de 
conformitat amb l’article 29.2 de la LCSP. 
 

4. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, alhora, té interès en prorrogar el CONTRACTE.  
 

5. El Servei d’Ajuda a Domicili dels diversos municipis que el contracte inclou i que es troben 
recollits al punt 1, es finança a través dels ingressos dels diversos Ajuntaments de Montornès 
del Vallès i Vilanova del Vallès, mitjançant els convenis de col·laboració entre els ajuntaments 
i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del servei d’ajuda a domicili (SAD) 
dels diversos municipis. 

 
6. Durant la durada de la pròrroga del contracte, es preveuen les següents hores estimades: 

 

Municipi Hores estimades cura de la persona i la llar Hores estimades neteja de la llar 

Montornès del Vallès 3.232 772 

Vilanova del Vallès 4.000 1.700 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar la pròrroga de la prestació del servei bàsic d’ajuda a domicili a càrrec de l’empresa 

People Plus, SLU. per als municipis de Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès, des del dia 
1 de setembre de 2021 fins a 31 d’agost de 2022, amb la previsió d’hores estimades del 
servei, següents: 

 

Anualitat Hores estimades cura de la persona i la llar Hores estimades neteja de la llar 

2021 2.411 824 

2022 4.821 1.648 

 
2. Autoritzar i disposar la despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 23100 

22710 del Pressupost General d’Ingressos i Despeses del Consell Comarcal, que consta en el 
quadre que s’adjunta tot seguit, i assumir el compromís de dotar de l’aplicació pressupostària 
corresponent del pressupost de despeses per l’exercici següent, en què el contracte sigui 
vigent: 
 

Import 2021  
amb IVA (4%) 

Import 2022  
amb IVA (4%) 

59.869,78 euros 119.739,55 euros 

“ 



 
 
 

 

 

 
2. El 5 de maig de 2021, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental, va emetre un 

informe jurídic en relació amb la proposta de pròrroga del contracte esmentat formulada 
per l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

 
3. El 12 de maig de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte 

per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en diversos municipis del Vallès Oriental 
corresponent al Lot 3: Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès, formalitzat el 19 
d’agost de 2020, entre el Consell Comarcal i la People Plus Innovation, SLU, preveu el 
següent:  

 
“1. La durada principal de cadascun dels contractes que resultin de l’adjudicació dels lots 
és d’1 any, comptador a partir de la data d’inici de la prestació del servei que s’indiqui en 
el respectiu contracte, que es preveu que sigui l’1 de maig de 2020.  
 
Els contractes poden ser objecte de tres (3) pròrrogues d’una durada d’un (1) any 
cadascuna.  
2. Les eventuals pròrrogues són potestatives per a l’òrgan de contractació i obligatòries 
per als contractistes, sense que es puguin produir pel consentiment tàcit de les parts, de 
conformitat amb l’article 29.2 de la LCSP.  
 
3. Per a cada contracte, el Consell Comarcal notificarà al respectiu contractista la 
voluntat de prorrogar el contracte amb un preavís mínim de 2 mesos abans de la data de 
finalització. La pròrroga s’ha de formalitzar en el document corresponent.  
 
4. L’article 29.4 de la LCSP preveu la pròrroga expressa dels contractes que resultin de 
l’adjudicació de cada lot fins que comenci l’execució del nou contracte i per un període 
màxim de 9 mesos, quan no es formalitzi el nou contracte i existeixin raons d’interès 
públic per no interrompre la prestació.”  
 

2. L’article 29.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 
que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, disposa que el contracte 
podrà preveure una o vàries pròrrogues sempre que les característiques d’aquest 
romanguin inalterables durant el període de durada d’aquestes, sense perjudici de les 
modificacions que es puguin introduir de conformitat amb allò establert als articles 203 a 
207 de la Llei 9/2017.  

 
Així mateix, estableix que la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà 
obligatòria per a l’empresari, sempre que el seu preavís es produeixi al menys amb dos 
mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte, sense que es 
pugui produir la pròrroga pel consentiment tàcit de les parts. 

 
3. En relació amb la pròrroga segons reiterada doctrina i informes de la Junta Consultiva de 

Contractació Administrativa, la pròrroga o ampliació del termini de durada d’un servei 
públic, només és possible si està prevista expressament en el plec de clàusules 
administratives particulars, tenint en compte que aquest constitueix llei del contracte, al 
definir els drets i obligacions de les parts contractants. 

 



 
 
 

 

 

La possible pròrroga d’un contracte, encara que estigui prevista i regulada en el plec i 
sigui del coneixement dels licitadors, depèn, per a la seva efectiva realització, de que les 
necessitats de l’administració es prolonguin per un temps superior a l’inicialment fixat i, a 
l’hora, que s’adopti per acord exprés. 

 
4. De conformitat amb la clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars que 

regula el contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en diversos municipis 
del Vallès Oriental corresponent al Lot 3: Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès, 
formalitzat el 19 d’agost de 2020, entre el Consell Comarcal i People Plus, SLU, l’òrgan 
de contractació és el Ple del Consell Comarcal d’acord amb la disposició addicional 
segona de la LCSP, sens perjudici de les delegacions a la Gerència relativa a 
l’acceptació o rebuig de la proposta de classificació de les proposicions presentades 
efectuada per la mesa de contractació i l’acceptació o rebuig de les ofertes incurses en 
presumpció d’anormalitat en tots els contractes, aprovada pel Ple de 25 de setembre de 
2019 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 d’octubre de 
2019.  

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en 

diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 3: Montornès del Vallès i 
Vilanova del Vallès, formalitzat el 19 d’agost de 2020, entre el Consell Comarcal i People 
Plus Innovation, SLU, pel període comprès entre l’1 de setembre de 2021 i fins al 31 
d’agost de 2022, amb la previsió d’hores estimades del servei, següents: 

 
Anualitat Hores estimades cura de la persona i la llar Hores estimades neteja de la llar 

2021 2.411 824 

2022 4.821 1.648 

 
2. Autoritzar i disposar la despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 

23100 22710 del Pressupost General d’Ingressos i Despeses del Consell Comarcal, que 
consta en el quadre que s’adjunta tot seguit, i assumir el compromís de dotar de 
l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost de despeses per l’exercici 
següent, en què el contracte sigui vigent: 
 

Import 2021 amb IVA (4%) Import 2022 amb IVA (4%) 

59.869,78 euros 119.739,55 euros 

 
3. Notificar aquest acord a People Plus Innovation, SLU” 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 32 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
12. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  
en diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 4: Sant Celoni 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 12 de maig de 2021, que és 
el que segueix: 



 
 
 

 

 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 21 d’abril de 2021, la senyora Sílvia Pérez Corts, cap de l’Àrea de Polítiques Socials i 

d’Igualtat i responsable del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en 
diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 4: Sant Celoni, formalitzat el 19 
d’agost de 2020, entre el Consell Comarcal i People Plus Innovation, SLU, va emetre 
l’informe següent:  

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 19 d’agost de 2020, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’empresa People Plus, SLU. 

vam formalitzar el contracte de prestació del servei d’ajuda a domicili  en diversos municipis 
del Vallès Oriental corresponent al Lot 4: Sant Celoni, en endavant el CONTRACTE.  
 

2. El període principal del CONTRACTE finalitzarà el 31 d’agost de 2021.  
 
3. La clàusula 10, del Plec de clàusules administratives particulars, amb el títol durada, estableix 

en el punt 1 i 2: 
 

1) Els contractes poden ser objecte de tres (3) pròrrogues d’una durada d’un (1) any 
cadascuna. 

 
2) Les eventuals pròrrogues són potestatives per a l’òrgan de contractació i obligatòries per 

als contractistes, sense que es puguin produir pel consentiment tàcit de les parts, de 
conformitat amb l’article 29.2 de la LCSP. 
 

4. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, alhora, té interès en prorrogar el CONTRACTE.  
 

5. El Servei d’Ajuda a Domicili del municipi que el contracte inclou i que es troba recollits al punt 
1, es finança a través dels ingressos de l’Ajuntament de Sant Celoni, mitjançant un conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
per a la prestació del servei d’ajuda a domicili (SAD). 

 
6. Durant la durada de la pròrroga del contracte, es preveuen les següents hores estimades: 

 

Municipi Hores 
estimades cura 
de la persona i 
la llar 

Hores 
estimades 
neteja de la llar 

Sant Celoni 15.497 5.316 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar la pròrroga de la prestació del servei bàsic d’ajuda a domicili a càrrec de l’empresa 

People Plus, SLU. per al municipi de Sant Celoni, des del dia 1 de setembre de 2021 fins a 31 
d’agost de 2022, amb la previsió d’hores estimades del servei, següents: 

 

Anualitat Hores estimades 
cura de la persona i 
la llar 

Hores estimades 
neteja de la llar 

2021 5.166 1.772 

2022 10.331 3.544 

 
 

2. Autoritzar i disposar la despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 23100 
22710 del Pressupost General d’Ingressos i Despeses del Consell Comarcal, que consta en el 
quadre que s’adjunta tot seguit, i assumir el compromís de dotar de l’aplicació pressupostària 



 
 
 

 

 

corresponent del pressupost de despeses per l’exercici següent, en què el contracte sigui 
vigent: 
 

Import 2021  
amb IVA (4%) 

Import 2022  
amb IVA (4%) 

128.394,36 euros 256.788,72 euros 

“ 

 
2. El 5 de maig de 2021, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental, va emetre un 

informe jurídic en relació amb la proposta de pròrroga del contracte esmentat formulada 
per l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

 
3. El 12 de maig de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte 

per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en diversos municipis del Vallès Oriental 
corresponent al Lot 4: Sant Celoni, formalitzat el 19 d’agost de 2020, entre el Consell 
Comarcal i la People Plus Innovation, SLU, preveu el següent:  
 
“1. La durada principal de cadascun dels contractes que resultin de l’adjudicació dels lots 
és d’1 any, comptador a partir de la data d’inici de la prestació del servei que s’indiqui en 
el respectiu contracte, que es preveu que sigui l’1 de maig de 2020.  
 
Els contractes poden ser objecte de tres (3) pròrrogues d’una durada d’un (1) any 
cadascuna.  
2. Les eventuals pròrrogues són potestatives per a l’òrgan de contractació i obligatòries 
per als contractistes, sense que es puguin produir pel consentiment tàcit de les parts, de 
conformitat amb l’article 29.2 de la LCSP.  
 
3. Per a cada contracte, el Consell Comarcal notificarà al respectiu contractista la 
voluntat de prorrogar el contracte amb un preavís mínim de 2 mesos abans de la data de 
finalització. La pròrroga s’ha de formalitzar en el document corresponent.  
 
4. L’article 29.4 de la LCSP preveu la pròrroga expressa dels contractes que resultin de 
l’adjudicació de cada lot fins que comenci l’execució del nou contracte i per un període 
màxim de 9 mesos, quan no es formalitzi el nou contracte i existeixin raons d’interès 
públic per no interrompre la prestació.”  

 
2. L’article 29.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 

que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, disposa que el contracte 
podrà preveure una o vàries pròrrogues sempre que les característiques d’aquest 
romanguin inalterables durant el període de durada d’aquestes, sense perjudici de les 
modificacions que es puguin introduir de conformitat amb allò establert als articles 203 a 
207 de la Llei 9/2017.  
 
Així mateix, estableix que la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà 
obligatòria per a l’empresari, sempre que el seu preavís es produeixi al menys amb dos 
mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte, sense que es 
pugui produir la pròrroga pel consentiment tàcit de les parts. 
 



 
 
 

 

 

3. En relació amb la pròrroga segons reiterada doctrina i informes de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa, la pròrroga o ampliació del termini de durada d’un servei 
públic, només és possible si està prevista expressament en el plec de clàusules 
administratives particulars, tenint en compte que aquest constitueix llei del contracte, al 
definir els drets i obligacions de les parts contractants. 

 
La possible pròrroga d’un contracte, encara que estigui prevista i regulada en el 
plec i sigui del coneixement dels licitadors, depèn, per a la seva efectiva 
realització, de que les necessitats de l’administració es prolonguin per un temps 
superior a l’inicialment fixat i, a l’hora, que s’adopti per acord exprés. 
 

4. De conformitat amb la clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars que 
regula el contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en diversos municipis 
del Vallès Oriental corresponent al Lot 4: Sant Celoni, formalitzat el 19 d’agost de 2020, 
entre el Consell Comarcal i People Plus, SLU, l’òrgan de contractació és el Ple del 
Consell Comarcal d’acord amb la disposició addicional segona de la LCSP, sens 
perjudici de les delegacions a la Gerència relativa a l’acceptació o rebuig de la proposta 
de classificació de les proposicions presentades efectuada per la mesa de contractació i 
l’acceptació o rebuig de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat en tots els 
contractes, aprovada pel Ple de 25 de setembre de 2019 i publicada en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona del 4 d’octubre de 2019.  

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en 

diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 4: Sant Celoni, formalitzat el 19 
d’agost de 2020, entre el Consell Comarcal i People Plus Innovation, SLU, pel període 
comprès entre l’1 de setembre de 2021 i fins a 31 d’agost de 2022, amb la previsió 
d’hores estimades del servei, següents: 

 
Anualitat Hores estimades cura de la persona i la llar Hores estimades neteja de la llar 

2021 5.166 1.772 

2022 10.331 3.544 

 
2. Autoritzar i disposar la despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 

23100 22710 del Pressupost General d’Ingressos i Despeses del Consell Comarcal, que 
consta en el quadre que s’adjunta tot seguit, i assumir el compromís de dotar de 
l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost de despeses per l’exercici 
següent, en què el contracte sigui vigent: 
 

Import 2021 amb IVA (4%) Import 2022 amb IVA (4%) 

128.394,36 euros 256.788,72 euros 

 
3. Notificar aquest acord a People Plus Innovation, SLU.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 32 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 



 
 
 

 

 

 
 
13. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en 
diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 5: Aiguafreda, Canovelles, 
Cànoves i Samalús. Figaró-Montmany, La Garriga, La Llagosta, L’Ametlla del Vallès, 
Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Martorelles, Parets del Vallès, Sant Antoni 
de Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 12 de maig de 2021, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 21 d’abril de 2021, la senyora Sílvia Pérez Corts, cap de l’Àrea de Polítiques Socials i 

d’Igualtat i responsable del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en 
diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 5: Aiguafreda, Canovelles, 
Cànoves i Samalús. Figaró-Montmany, La Garriga, La Llagosta, L’Ametlla del Vallès, Les 
Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Martorelles, Parets del Vallès, Sant Antoni de 
Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent, 
formalitzat el 19 d’agost de 2020, entre el Consell Comarcal i People Plus Innovation, 
SLU, va emetre l’informe següent:  

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 19 d’agost de 2020, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’empresa People Plus, SLU. 

vam formalitzar el contracte de prestació del servei d’ajuda a domicili  en diversos municipis 
del Vallès Oriental corresponent al Lot 5: Aiguafreda, Canovelles, Cànoves i Samalús. Figaró-
Montmany, La Garriga, La Llagosta, L’Ametlla del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Lliçà 
d’Amunt, Martorelles, Parets del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Fost de 
Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent, en endavant el CONTRACTE.  

2. El període principal del CONTRACTE finalitzarà el 31 d’agost de 2021.  
 
3. La clàusula 10, del Plec de clàusules administratives particulars, amb el títol durada, estableix 

en el punt 1 i 2: 
 

1) Els contractes poden ser objecte de tres (3) pròrrogues d’una durada d’un (1) any 
cadascuna. 

 
2) Les eventuals pròrrogues són potestatives per a l’òrgan de contractació i obligatòries per 

als contractistes, sense que es puguin produir pel consentiment tàcit de les parts, de 
conformitat amb l’article 29.2 de la LCSP. 
 

4. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, alhora, té interès en prorrogar el CONTRACTE.  
 

5. El Servei d’Ajuda a Domicili dels diversos municipis que el contracte inclou i que es troben 
recollits al punt 1, es finança a través dels ingressos dels diversos Ajuntaments d’Aiguafreda, 
Canovelles, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, La Garriga, La Llagosta, L’Ametlla del 
Vallès, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Martorelles, Parets del Vallès, Sant Antoni 
de Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent, mitjançant 
els convenis de col·laboració entre els ajuntaments i el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
per a la prestació del servei d’ajuda a domicili (SAD) dels diversos municipis. 

 
6. Durant la durada de la pròrroga del contracte, es preveuen les següents hores estimades: 

 

Municipi Hores 
estimades 
cura de la 
persona i 

Hores 
estimades 
neteja de 
la llar 

Hores 
estimades 
àpats a 
domicili 

Hores 
estimades 
bugaderia 
externa  

Hores 
estimades 
bany 
adaptat 



 
 
 

 

 

la llar 

Aiguafreda 5.300 3.000 0 0 0 

Canovelles 6.200 1.650 0 0 0 

Cànoves i 
Samalús 

2.280 2.040 0 0 0 

Figaró-
Montmany 

700 1.100 0 0 0 

La Garriga 600 2.000 0 0 0 

La Llagosta 5.000 1.570 100 700 48 

L’Ametlla del 
Vallès 

4.500 150 0 0 0 

Les Franqueses 
del Vallès 

8.000 3.800 0 0 0 

Lliçà d’Amunt 0 240 0 0 0 

Martorelles 2.500 2.062 0 0 0 

Parets del 
Vallès 

4.680 0 0 0 0 

Sant Antoni de 
Vilamajor 

4.000 5.500 0 0 0 

Sant Fost de 
Campsentelles 

3.530 1.530 0 0 0 

Sant Pere de 
Vilamajor 

2.800 2.100 0 0 0 

Tagamanent 300 400 0 0 0 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Aprovar la pròrroga de la prestació del servei bàsic d’ajuda a domicili a càrrec de 
l’empresa People Plus, SLU. per als municipis d’Aiguafreda, Canovelles, Cànoves i 
Samalús, Figaró-Montmany, La Garriga, La Llagosta, L’Ametlla del Vallès, Les 
Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Martorelles, Parets del Vallès, Sant Antoni de 
Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent, des del dia 
1 de setembre de 2021 fins a 31 d’agost de 2022, amb la previsió d’hores estimades del 
servei, següents: 
 

Anualitat Hores 
estimades 
cura de la 
persona i 
la llar 

Hores 
estimades 
neteja de la 
llar 

Hores 
d’àpats  
domicili 

Hores de 
bugaderia 
externa 

Hores 
de bany 
adaptat 

2021 16.797 9.047 33 233 16 

2022 33.593 18.095 67 467 32 

 
2. Autoritzar i disposar la despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 

23100 22710 del Pressupost General d’Ingressos i Despeses del Consell Comarcal, que 
consta en el quadre que s’adjunta tot seguit, i assumir el compromís de dotar de 
l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost de despeses per l’exercici 
següent, en què el contracte sigui vigent: 

 

Import 2021 amb IVA (4%) Import 2022 amb IVA (4%) 

475.942,16 euros 951.884,32 euros 

“ 

 
2. El 5 de maig de 2021, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental, va emetre un 

informe jurídic en relació amb la proposta de pròrroga del contracte esmentat formulada 
per l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

 



 
 
 

 

 

3. El 12 de maig de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte 

per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en diversos municipis del Vallès Oriental 
corresponent al Lot 5: Aiguafreda, Canovelles, Cànoves i Samalús. Figaró-Montmany, La 
Garriga, La Llagosta, L’Ametlla del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, 
Martorelles, Parets del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, 
Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent, formalitzat el 19 d’agost de 2020, entre el Consell 
Comarcal i la People Plus Innovation, SLU, preveu el següent:  
 
“1. La durada principal de cadascun dels contractes que resultin de l’adjudicació dels lots 
és d’1 any, comptador a partir de la data d’inici de la prestació del servei que s’indiqui en 
el respectiu contracte, que es preveu que sigui l’1 de maig de 2020.  
 
Els contractes poden ser objecte de tres (3) pròrrogues d’una durada d’un (1) any 
cadascuna.  
2. Les eventuals pròrrogues són potestatives per a l’òrgan de contractació i obligatòries 
per als contractistes, sense que es puguin produir pel consentiment tàcit de les parts, de 
conformitat amb l’article 29.2 de la LCSP.  
 
3. Per a cada contracte, el Consell Comarcal notificarà al respectiu contractista la 
voluntat de prorrogar el contracte amb un preavís mínim de 2 mesos abans de la data de 
finalització. La pròrroga s’ha de formalitzar en el document corresponent.  
 
4. L’article 29.4 de la LCSP preveu la pròrroga expressa dels contractes que resultin de 
l’adjudicació de cada lot fins que comenci l’execució del nou contracte i per un període 
màxim de 9 mesos, quan no es formalitzi el nou contracte i existeixin raons d’interès 
públic per no interrompre la prestació.”  

 
2. L’article 29.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la 

que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, disposa que el contracte 
podrà preveure una o vàries pròrrogues sempre que les característiques d’aquest 
romanguin inalterables durant el període de durada d’aquestes, sense perjudici de les 
modificacions que es puguin introduir de conformitat amb allò establert als articles 203 a 
207 de la Llei 9/2017.  
 
Així mateix, estableix que la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà 
obligatòria per a l’empresari, sempre que el seu preavís es produeixi al menys amb dos 
mesos d’antelació a la finalització del termini de durada del contracte, sense que es 
pugui produir la pròrroga pel consentiment tàcit de les parts. 
 

3. En relació amb la pròrroga segons reiterada doctrina i informes de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa, la pròrroga o ampliació del termini de durada d’un servei 
públic, només és possible si està prevista expressament en el plec de clàusules 
administratives particulars, tenint en compte que aquest constitueix llei del contracte, al 
definir els drets i obligacions de les parts contractants. 

 
La possible pròrroga d’un contracte, encara que estigui prevista i regulada en el 
plec i sigui del coneixement dels licitadors, depèn, per a la seva efectiva 



 
 
 

 

 

realització, de que les necessitats de l’administració es prolonguin per un temps 
superior a l’inicialment fixat i, a l’hora, que s’adopti per acord exprés. 
 

4. De conformitat amb la clàusula 4 del Plec de clàusules administratives particulars que 
regula el contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en diversos municipis 
del Vallès Oriental corresponent al Lot 5: Aiguafreda, Canovelles, Cànoves i Samalús. 
Figaró-Montmany, La Garriga, La Llagosta, L’Ametlla del Vallès, Les Franqueses del 
Vallès, Lliçà d’Amunt, Martorelles, Parets del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Fost 
de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent, formalitzat el 19 d’agost de 
2020, entre el Consell Comarcal i People Plus Innovation, SLU, l’òrgan de contractació 
és el Ple del Consell Comarcal d’acord amb la disposició addicional segona de la LCSP, 
sens perjudici de les delegacions a la Gerència relativa a l’acceptació o rebuig de la 
proposta de classificació de les proposicions presentades efectuada per la mesa de 
contractació i l’acceptació o rebuig de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat 
en tots els contractes, aprovada pel Ple de 25 de setembre de 2019 i publicada en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 d’octubre de 2019.  

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en 

diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 5: Aiguafreda, Canovelles, 
Cànoves i Samalús. Figaró-Montmany, La Garriga, La Llagosta, L’Ametlla del Vallès, Les 
Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Martorelles, Parets del Vallès, Sant Antoni de 
Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent, 
formalitzat el 19 d’agost de 2020, entre el Consell Comarcal i People Plus Innovation, 
SLU, pel període comprès entre l’1 de setembre de 2021 i fins al 31 d’agost de 2022, 
amb la previsió d’hores estimades del servei, següents: 

 
Anualitat Hores 

estimades 
cura de la 
persona i 
la llar 

Hores 
estimades 
neteja de la 
llar 

Hores 
d’àpats  
domicili 

Hores de 
bugaderia 
externa 

Hores 
de bany 
adaptat 

2021 16.797 9.047 33 233 16 

2022 33.593 18.095 67 467 32 

 
2. Autoritzar i disposar la despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 

23100 22710 del Pressupost General d’Ingressos i Despeses del Consell Comarcal, que 
consta en el quadre que s’adjunta tot seguit, i assumir el compromís de dotar de 
l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost de despeses per l’exercici 
següent, en què el contracte sigui vigent: 

 
Import 2021 amb IVA (4%) Import 2022 amb IVA (4%) 

475.942,16 euros 951.884,32 euros 

 
3. Notificar aquest acord a People Plus Innovation, SLU.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 



 
 
 

 

 

El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 32 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
14. Aprovar la segona pròrroga de l’Acord Marc del servei de transport adaptat i 
assistit. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 12 de maig de 2021, que és 
el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 9 d’abril de 2021, la senyora Silvia Perez Corts, cap de l'Àrea de Polítiques Socials i 

d'Igualtat, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el Consell Comarcal, té la competència per 

a la prestació del servei de transport adaptat i assistit en l’Àrea bàsica de serveis socials 
 
2. El servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental és un servei 

complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada per al perfil de persones 
usuàries definides en el Reglament del servei de transport adaptat i assistit aprovat pel Ple del 
Consell Comarcal el 16 de maig del 2012 (aprovada una modificació el 20 de novembre de 2013 
publicat al BOPB del 31 de juliol de 2012) o aquell altre que posteriorment el substitueix.  

 
3. Per tal de racionalitzar i ordenar la contractació del servei de transport adaptat i assistit del Vallès 

Oriental, el 18 de febrer de 2019, el Consell Comarcal va formalitzar l’Acord marc del servei de 
transport adaptat i assistit amb els empresaris que tot seguit es relacionen, amb la finalitat de 
fixar les condicions a les que s’hauran d’ajustar els contractes basats que s’adjudiquin durant els 
propers quatre anys: 

 

    Ordinari Adaptat Sanitari 

1 AUTOCARS CALELLA,SL X X  

2 AUTOBUSES DEL NORESTE, SA X X  

3 AUTOCARS BARBA SL X X  

4 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, S.L.  X X 

5 AUTOCARS RAVIGO, SL X X  

6 ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ X X  

7 EMPRESA SAGALES, S.A X X  

8 FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA X X  

9 CINGLES BUS SA X X  

10 COMPAÑIA REUSENSE DE AUTOMÓVILES LA HISPANIA SA X X  

11 DISBUS 21, S.L. X   

12 AUTOBUSES DE GRANOLLERS, S.L. X X X 

 
4. La clàusula 7 del Plec de clàusules administratives particulars que regula l’Acord marc disposa 

que aquest té una durada inicial de 18 mesos a partir de la signatura del documents de 
formalització. 
 
Així mateix, preveu que aquest es podrà prorrogar per períodes successius d’un any fins a un 
màxim de dos i que els eventuals pròrrogues seran potestatives per a l’òrgan de contractació i 
obligatòries pels adjudicataris, sense que es puguin produir consentiment tàcit de les parts, de 
conformitat amb l’article 29.2 de la LSCP. 

 
5. El 18 de març de 2020, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va prorrogar l’Acord marc 

del servei de transport adaptat i assistit pel període d’un any amb tots els licitadors que en 
formaven part i per a les mateixes categories. 



 
 
 

 

 

 
6. El 10 de febrer de 2021, el Consell Comarcal va comunicar la voluntat de dur a terme la  pròrroga 

de l’Acord marc als empresaris que en formen part, els quals han mostrat formalment la seva 
conformitat a continuar. 

 

    Ordinari Adaptat Sanitari 

1 AUTOCARS CALELLA,SL X X  

2 AUTOBUSES DEL NORESTE, SA X X  

3 AUTOCARS BARBA SL X X  

4 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, S.L.  X X 

5 AUTOCARS RAVIGO, SL X X  

6 ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ X X  

7 EMPRESA SAGALES, S.A X X  

8 FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA X X  

9 CINGLES BUS SA X X  

10 COMPAÑIA REUSENSE DE AUTOMÓVILES LA HISPANIA SA X X  

11 DISBUS 21, S.L. X   

12 AUTOBUSES DE GRANOLLERS, S.L. X X X 

 
 

Per tant, PROPOSO,    
 
1. Aprovar la segona pròrroga de l’Acord marc del servei de transport adaptat i assistit del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental formalitzat el 18 de febrer de 2019 pel període d’un any amb els 
adjudicataris següents: 

 

    Ordinari Adaptat Sanitari 

1 AUTOCARS CALELLA,SL X X  

2 AUTOBUSES DEL NORESTE, SA X X  

3 AUTOCARS BARBA SL X X  

4 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, S.L.  X X 

5 AUTOCARS RAVIGO, SL X X  

6 ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ X X  

7 EMPRESA SAGALES, S.A X X  

8 FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA X X  

9 CINGLES BUS SA X X  

10 COMPAÑIA REUSENSE DE AUTOMÓVILES LA HISPANIA SA X X  

11 DISBUS 21, S.L. X   

12 AUTOBUSES DE GRANOLLERS, S.L. X X X 

 
2. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 

 
2. El 12 de maig de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
1. La clàusula 7 del Plec de clàusules administratives particulars que regula l’Acord marc 

del servei de transport adaptat i assistit que preveu la possibilitat de prorrogar aquest per 
períodes successius d’un any fins a un màxim de dos i que els eventuals pròrrogues 
seran potestatives per a l’òrgan de contractació i obligatòries pels adjudicataris, sense 
que es puguin produir consentiment tàcit de les parts, de conformitat amb l’article 29.2 de 
la LSCP. 
 

2. La disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de 
contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 



 
 
 

 

 

de 2014, pel que fa la competència del Ple per aprovar la pròrroga de l’Acord marc del 
servei de transport adaptat i assistit. 

 
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar la segona pròrroga de l’Acord marc del servei de transport adaptat i assistit del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental formalitzat el 18 de febrer de 2019 pel període d’un 
any amb els adjudicataris següents:  

 

 
2. Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 32 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE SALUT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
 
15. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei 
d’assistència en matèria de salut amb l’Ajuntament de Cardedeu. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Salut i Cooperació Internacional, de 12 de maig de 2021, que 
és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 30 d´abril de 2021, Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i Territori, ha 

emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 22 de desembre de 2020 l’Ajuntament de Cardedeu va sol·licitar al Consell Comarcal assistència 
tècnica en matèria de salut pública amb una dedicació de 7 hores setmanals a partir de l’1 de juliol de 
2021. 
 
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència 
tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret legislatiu, 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 

    Ordinari Adaptat Sanitari 

1 AUTOCARS CALELLA,SL X X  

2 AUTOBUSES DEL NORESTE, SA X X  

3 AUTOCARS BARBA SL X X  

4 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, S.L.  X X 

5 AUTOCARS RAVIGO, SL X X  

6 ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ X X  

7 EMPRESA SAGALES, S.A X X  

8 FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA X X  

9 CINGLES BUS SA X X  

10 COMPAÑIA REUSENSE DE AUTOMÓVILES LA HISPANIA SA X X  

11 DISBUS 21, S.L. X   

12 AUTOBUSES DE GRANOLLERS, S.L. X X X 



 
 
 

 

 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Subscriure un conveni amb l’Ajuntament de Cardedeu, amb NIF P0804500G, per a la prestació 

del servei d’assistència tècnica en matèria de salut pública amb una dedicació de 7 hores 
setmanals. 
 

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

 
3. Establir el cost total de l’assistència tècnica pel 2021 en 5.936,77 euros, tenint en compte l’inici 

del servei a partir de l’1 de juliol. 
  
4. Establir el cost total de l’assistència tècnica pels anys successius de vigència del conveni en 

11.873,54 euros, que s’haurà d’actualitzar segons allò establert al conveni. 
 

5. Determinar que per a l’any 2021 l’Ajuntament haurà d’abonar l’import corresponent al Consell 
Comarcal abans del 30 de setembre de 2021. 

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

al Consell Comarcal per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada anualitat. 
 
7. Reconèixer el dret de cinc mil nou-cents trenta-sis euros amb setanta-set cèntims (5.936,77 

euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 12 46244 Assistència tècnica salut pública.” 

 
2. El 6 de maig de 2021, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental, ha emès 

informe favorable sobre aquesta proposta. 
 
3. El 12 de maig de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

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

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

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

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

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

serveis mínims dels ens locals, preveu que els ajuntaments, d'acord amb les 
competències que els atribueixen la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya, i 
el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sanitària específica, són 
competents per a prestar, entre d’altres, els serveis mínims en matèria de salut pública 
de gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi; gestió del risc per a 
la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing; gestió del risc per a la 



 
 
 

 

 

salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, del servei i 
la venda directa d'aliments preparats als consumidors, com a activitat principal o 
complementària d'un establiment, amb repartiment a domicili o sense, de la producció 
d'àmbit local i del transport urbà. Se n'exclou l'activitat de subministrament d'aliments 
preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments o per a punts de venda; les 
altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, d'acord 
amb la legislació vigent en aquesta matèria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

pública a l’Ajuntament de Cardedeu. 



 
 
 

 

 

 
2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 

part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Cardedeu en matèria de 
salut pública, d’acord amb el contingut 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, el senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Enric Olivé i Manté, alcalde-president de l’Ajuntament de Cardedeu, assistit pel 
secretari de la corporació, el senyor Joan Manuel Ferrera Izquierdo. 

 
 

I N T E R V E N E N 
 

El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i 
facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 2003 (BOPB núm. 229, de 
24 de setembre de 2003). 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Cardedeu, en virtut del que disposa 
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció 
donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 

 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del Reial decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
 

M A N I F E S T E N 
 

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

 
II. Que l’Ajuntament de Cardedeu, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix d’assistència en matèria 

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

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

assistència tècnica en matèria de salut pública.  
 
 

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

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

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

 



 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 

 

 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

que disposi de la titulació professional adient i a dedicar 7 hores setmanals al seu 
desenvolupament. Un part d’aquesta dedicació serà presencial a les oficines municipals o al 
municipi per atendre tasques de coordinació municipal, atenció al públic, visites o inspeccions, 
entre d’altres, i una altra part serà de teletreball per dur a terme tasques de coordinació comarcal, 
preparació, elaboració o tramitació de documents, censos o registres. 

 
3. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin en 

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

 
4. Assistir L’AJUNTAMENT a l’inici del servei per elaborar, mitjançant la metodologia de gestió 

basada en processos, un mapa de processos de tramitació en relació a les funcions esmentades. 
Aquesta assistència es desenvoluparà amb la col·laboració del i de l’Ajuntament 

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

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

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

necessaris per atendre satisfactòriament les funcions assistencials acordades. 
 

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

3. Finançar el servei d’acord amb quantitat que resulta del pacte següent. 



 
 
 

 

 

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

11.873,54 euros anuals. No obstant això, per a l’any 2021 el cost es fixa en 5.936,77 euros, 
tenint en compte que el servei s’iniciarà l’1 de juliol de 2021. 
 

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

3. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada al punt precedent 
per meitats iguals abans del 31 de març i del 31 de juliol de cada anualitat. No obstant això, l’any 
2021 l’Ajuntament haurà d’abonar l’import corresponent al Consell Comarcal abans del 30 de 
setembre de 2020. 

 
Els pagaments esmentats es portaran a terme mitjançant transferència bancària al número de 
compte ES37 0182 6035 4702 0160 0964, de titularitat del CONSELL COMARCAL. 
 

4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que 
preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per 
l’objecte d’aquest conveni. 

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

seus efectes des de l’1 de juliol de 2021 i fins el 31 de desembre de 2023. 
 
2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 

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

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

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

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

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la 
formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 



 
 
 

 

 

b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL tindrà dret a 
resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a conseqüència 
d’això 
d) El compliment del període de vigència 
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts 
 
Desè. Jurisdicció 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que se 
suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels corresponents 
secretaris, que en donen fe. 
 

 
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.  
 
4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 

conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 32 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
16. Modificar l’acord de Ple de 24 de març de 2021, d’aprovació del contingut i la 
signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui en matèria de salut pública. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Salut i Cooperació Internacional, de 12 de maig de 2021, que 
és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 30 d´abril de 2021, Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i Territori, ha 

emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El Consell Comarcal té aprovat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
per a la prestació del servei d’assistència tècnica en matèria de salut pública amb una dedicació de 
21 hores setmanals des de l’1 de desembre de 2020. 
 
El 15 d’abril de 2021 l’Ajuntament de Caldes de Montbui ha sol·licitat al Consell Comarcal la 
modificació del conveni d’assistència tècnica de salut pública per reduir la dedicació de 21 a 14 hores 
setmanals, tan bon punt sigui possible. 
 
Així doncs, cal modificar l’acord corresponent en els termes que segueixen. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Fixar la dedicació de l’assistència tècnica de salut pública en 14 hores setmanals a partir de l’1 de 

juliol de 2021.  
 



 
 
 

 

 

2. Establir el cost total de l’assistència tècnica pel 2021 en 29.683,85 euros, dels quals 17.810,31 
euros corresponen a la prestació del servei durant el primer semestre amb una dedicació de 21 
hores setmanals i 11.873,54 euros a la prestació del servei durant el segon semestre amb una 
dedicació de 14 hores setmanals. 

 
3. Establir el cost total de l’assistència tècnica pels anys successius en 23.747,08 euros. Aquest 

import s’actualitzarà d’acord amb la variació salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat 
corresponents a cada exercici. 

 
4. Fixar l’import dels dos pagaments corresponents a l’any 2021 que l’Ajuntament ha d’abonar al 

Consell Comarcal en 17.810,31 euros, el primer, i 11.873,54 euros, el segon. 
 
5. Donar de baixa l’import de 5.936,77 euros (cinc mil nou-cents trenta-sis euros amb setanta-set 

cèntims) a càrrec de l’aplicació pressupostària 12 46244 de l’exercici 2021.” 

 
2. El 6 de maig de 2021, el senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental, ha emès 

informe jurídic. 
 
3. El 12 de maig de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

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

1. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 18 de març de 2020, 
d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria de salut pública. 
 

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

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

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

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

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



 
 
 

 

 

altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, d'acord 
amb la legislació vigent en aquesta matèria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Modificar l’acord de Ple de 18 de març de 2020, d’aprovació del contingut i la signatura 

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

 
“R E U N I T S 

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

 
 

I N T E R V E N E N 
 

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre. 
 



 
 
 

 

 

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

 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del Reial 
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
 

M A N I F E S T E N 
 

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

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

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

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

assistència tècnica en matèria de salut pública.  
 
 

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 

 

 

producció d'àmbit local i del transport urbà. Se n'exclou l'activitat de subministrament 
d'aliments preparats per a col·lectivitats, per a altres establiments o per a punts de venda; les 
altres activitats de competència dels ajuntaments en matèria de salut pública, d'acord amb la 
legislació vigent en aquesta matèria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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



 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu desenvolupament 21 
hores setmanals pel període comprés entre l’1 de gener de 2021 i el 30 de juny de 2021, i a 
dedicar 14 hores setmanals per a la resta del període de vigència del conveni. Un part 
d’aquesta dedicació serà presencial a les oficines municipals o al municipi per atendre tasques 
de coordinació municipal, atenció al públic, visites o inspeccions, entre d’altres, i una altra part 
serà de teletreball per dur a terme tasques de coordinació comarcal, preparació, elaboració o 
tramitació de documents, censos o registres. 

 
3. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin en 

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

 
4. Assistir L’AJUNTAMENT a l’inici del servei per elaborar, mitjançant la metodologia de gestió 

basada en processos, un mapa de processos de tramitació en relació a les funcions 
esmentades. Aquesta assistència es desenvoluparà amb la col·laboració del i de l’Ajuntament 

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

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

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

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

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

esmentades. 
 

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

s’estima en 29.683,85 euros, dels quals 17.810,31 euros corresponen a la prestació del servei 
durant el primer semestre amb una dedicació de 21 hores setmanals i 11.873,54 euros a la 
prestació del servei durant el segon semestre amb una dedicació de 14 hores setmanals. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, el cost 
total de l’assistència tècnica s’estima en 23.747,08 euros. Aquest import s’actualitzarà 



 
 
 

 

 

d’acord amb la variació salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents 
a cada exercici. 

  
L’AJUNTAMENT ha d’abonar l’import de cada anualitat al CONSELL COMARCAL per 
meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada anualitat. L’import dels dos 
pagaments corresponents a l’any 2021 que l’Ajuntament ha d’abonar al Consell Comarcal 
són 17.810,31 euros, el primer, i 11.873,54 euros, el segon. 
 

3. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que 
preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per 
l’objecte d’aquest conveni. 

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

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

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

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

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

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

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb tres mesos d’antelació  
c) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL tindrà dret 
a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin originat com a 
conseqüència d’això 
d) El compliment del període de vigència 
e) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts 
 
Desè. Jurisdicció 
 



 
 
 

 

 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que 
se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni. 
 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquest conveni amb l’assistència dels corresponents 
secretaris, que en donen fe.” 

 

2. Donar de baixa l’import de 5.936,77 euros (cinc mil nou-cents trenta-sis euros amb 
setanta-set cèntims) a càrrec de l’aplicació pressupostària 12 46244 de l’exercici 2021. 
 

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.”  
 
El president 
 
Alguna intervenció? 
 
La senyora Núria Carné i Navarro 
 
Gràcies president, bona tarda a tothom. Com a calderina m’agradaria manifestar que, tot i 
que estem reduint les hores de dedicació d’aquest personal tècnic, la veritat és que estem 
molt contents amb el servei i creiem que és important dir-ho també quan les coses funcionen 
bé, gràcies. 
 
El president 
 
Gràcies Núria, alguna intervenció més? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 32 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
17. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Gualba per a 
la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Serveis Personals, de 12 de maig de 2021, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 3 de març de 2021, Eugenia Llonch Bonamusa, Tècnica de L’Àrea de Serveis 

Personals, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1) El 20 de juliol de 2017 el Ple del Consell Comarcal va aprovar Pla Comarcal de Joventut del 

Vallès Oriental per a l’any 2017-2020. 
2) El Pla Comarcal de Joventut és l’ eina compartida amb el territori i els municipis de la comarca i 

serveix per recollir i consensuar les diferents demandes del territori, tot incorporant-hi les línies 
principals de les polítiques de joventut que es volen dur a terme. 

3) El Pla comarcal és també l’eina estratègica que ens ajuda a definir, coordinar, impulsar i 
calendaritzar les diferents actuacions proposades al territori, tot aportant una visió global de la 
comarca i oferint, si s’escau, recursos supramunicipals. 

4) El Pla Comarcal incorpora una sèrie d’objectius de treball i objectius estratègics entre els quals 
cal destacar: 
a) Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de polítiques locals de joventut i als 

professionals responsables, mitjançant la creació d’espais de debat i reflexió segons 



 
 
 

 

 

demandes i interès; de suport tècnic per a l’elaboració dels plans locals de joventut i oferir 
formació segons demandes dels professionals de joventut.  

b) Comptar amb una estructura organitzativa amb els municipis per tal de fomentar el treball 
interinstitucional i la cohesió dels serveis dirigits a la població jove de la comarca. 

c) Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de polítiques locals de joventut. 
d) Optimitzar i oferir als municipis els recursos supramunicipals en matèria de joventut existents 

d’acord amb els eixos del Pla Nacional de joventut. 
5) El Consell Comarcal del Vallès Oriental té, entre la seva cartera de serveis, la prestació 

d’assistència als municipis de la comarca. Això es materialitza, en l’àmbit de joventut, en la 
possibilitat de prestar assistència tècnica per a fomentar el desenvolupament de les polítiques de 
joventut als municipis, tot dinamitzant a la població jove, als tècnics municipals, a les regidories 
dels ajuntaments i a altres agents del territori, amb la voluntat de actuar com a suport per a la 
implementació i la sostenibilitat de les polítiques de joventut al municipi i el foment de 
l’emancipació i autonomia juvenils.  

6) Durant els anys 2018 i 2019 els ajuntaments de Gualba i Sant Antoni de Vilamajor van participar 
en el projecte d’assistència compartida en l’àmbit de joventut. L’any 2020 l’Ajuntament de Gualba 
ha continuat participant del projecte. 

7) El 5 de novembre de 2020, mitjançant registre d’entrada núm. E2020014329, l’ajuntament de 
Gualba ha fet arribar un escrit al Consell Comarcal, on manifesta que està interessat en continuar 
disposant d’aquesta assistència tècnica en l’àmbit de joventut. 

8) Per dur a terme aquestes tasques, el CONSELL COMARCAL durà a terme les tasques següents: 
a) Promoure actuacions per detectar i analitzar les necessitats dels joves del municipi. 
b) Dissenyar, dirigir, coordinar, executar i avaluar els programes i projectes en matèria de 

polítiques de joventut, com ara, projectes i programes d’acompanyament i intervenció 
educativa, projectes culturals i esportius, així com altres projectes i programes derivats de les 
possibles necessitats detectades d’acord amb el punt anterior.  

c) Participar en el disseny, l’organització i la programació de projectes i activitats de joventut de 
l’àmbit del municipi i de la comarca.  

d) Dur a terme actuacions, activitats, programes i projectes que dinamitzin als joves i impulsin 
l’emancipació i la autonomia juvenils, tot potenciant la capil·larització al territori dels serveis 
de l’Oficina Jove del Vallès Oriental i els projectes liderats des del Servei Comarcal de 
Joventut. 

e) Dur a terme altres tasques que es derivin de la pròpia activitat diària esmentada en els punts 
anteriors, entre d’altres, el seguiment i justificació del projectes esmentats i dur a terme 
reunions de coordinació.  

f) Convocar i assistir a les reunions de seguiment i coordinació del servei amb els referents 
tècnics del l’AJUNTAMENT.  

g) Aixecar les actes de les sessions que es duguin a terme en virtut d’aquest conveni.  
h) Les altres obligacions que es derivin d’aquesta assistència. 

9) El Consell Comarcal es compromet a exercir les funcions descrites en l’apartat anterior amb 
personal que disposi de la titulació i la qualificació professional adient amb una dedicació de 9 
hores setmanals. 

10) El càlcul de costos anuals per a un tècnic de joventut per a l’any 2021 és el següent: 
 

DESPESES DIRECTES IMPORT 

SOU ANUAL 28.077,78 € 

TRIENNIS 1.105,99 € 

MILLORES CONVENI 817,79 € 

QUITANÇA (no té seguretat social) 954,87 € 

TOTAL DESPESA SALARIAL 30.956,43 € 

SEGURETAT SOCIAL (33,26%) 9.978,52 € 

ASSEGURANÇA DE VIDA 232,92 € 



 
 
 

 

 

REVISIÓ MÈDICA 25,50 € 

DIETES I DESPLAÇAMENTS 207,91 € 

FORMACIÓ 204,02 € 

TELÈFON 0,00 € 

ORDINADOR PORTÀTIL 311,38 € 

SUBTOTAL 41.916,68 € 

DESPESES GENERALS (11% D/DIRECTES) 4.610,83 € 

DESPESES TOTALS 46.527,51 € 

 

 % DEDICACIÓ HORES COST 

COST CORRESPONENT A 37,5 HORES A LA 
SETMANA 

100,00 % 1.635,00 46.527,51 € 

COST CORRESPONENT A 9 HORES A LA SETMANA 

(regla de 3) 

24,00 % 392,40 11.166,60 € 

 
 
11) Pel que fa al règim econòmic, l’Ajuntament haurà d’aportar al Consell Comarcal una part de les 

despeses de gestió que es derivin d’aquest servei. En concret, l’Ajuntament de Gualba aportarà al 
Consell Comarcal la quantitat de d’onze mil cent seixanta-sis euros amb seixanta cèntims 
(11.166,60 EUR). 

12) L’Ajuntament abonarà al Consell Comarcal l’import esmentat en l’apartat precedent en els 
terminis següents: 
a) Un primer pagament per import de cinc mil cinc-cents vuitanta-tres euros amb trenta cèntims 

(5.583,30 EUR), no més enllà del 30 de juny de 2021.  
b) Un segon pagament per import de cinc mil cinc-cents vuitanta-tres euros amb trenta cèntims 

(5.583,30 EUR), no més enllà del 30 de novembre de 2021. 
13) L’Ajuntament col·laborarà amb el CONSELL COMARCAL en el disseny, l’organització, els 

continguts i la programació de projectes i activitats de joventut de llur municipi. 
14) Per tal d’avaluar el desenvolupament del servei es constituirà una comissió de seguiment formada 

per les persones següents: 
a) El/la tècnic/a del Servei Comarcal de Joventut del CONSELL COMARCAL. 
b) El/la responsable polític/a de l’AJUNTAMENT. 
c) El/la gerent del CONSELL COMARCAL. 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Que es dugui a terme un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Gualba per la 
prestació d’assistència tècnica en el desenvolupament de les polítiques de joventut del 
municipi, durant el període comprès entre el l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 
2021.  

2. Reconèixer el dret reconegut d’onze mil cent seixanta-sis euros amb seixanta cèntims 
(11.166,60 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46246 del pressupost de despeses 
i ingressos de l’exercici 2021.” 

 
2. El 12 de maig de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

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



 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

4. Els articles 66 i 71 del TRLMC, d’acord amb els quals s’estableixen en els municipis les 
competències relatives a la promoció de la joventut i de les matèries connexes amb la 
mateixa. 
 

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.  
 

6. 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.  
 

7. L’article 179.1.b) del TRLMRLC estableix que és necessari l’informe previ del secretari o 
secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o de qui legalment 
els substitueixi, per a adoptar els acords següents: …Sempre que es tracta de matèries 
per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  
 

 
Per això,  



 
 
 

 

 

 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Gualba per a la 

prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut d’acord amb 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 Marc Uriach Cortinas, alcalde president de l’Ajuntament de Gualba, assistit 
per la secretària de la corporació, senyora Anna Maria Chacon Barreto. 

 
 

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 Gualba, en virtut del que disposa 
l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció 
donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre.  
 
El secretari i la secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 
del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa  

 
 

M A N I F E S T E N 
 

I. Que el 3 d’agost de 2016, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Generalitat de 
Catalunya vam formalitzar el Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat, el qual ha estat prorrogat el 5 de febrer de 2020 per a 
l’exercici 2020.  

 
La fitxa 43 del Contracte Programa fa referència als plans locals i comarcals de joventut.  

  
II. Que el 20 de juliol de 2017, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar el Pla 

Comarcal del Joventut per al període 2017-2020.  
 

El Pla Comarcal de Joventut és l’eina compartida amb el territori i els municipis de la comarca 
i serveix per recollir, consensuar i compartir les diferents demandes dels municipis, tot 
incorporant-hi les línies principals de les polítiques de joventut que es volen dur a terme. Així, 
el Pla esdevé l’eina estratègica que ens ajuda a definir, coordinar, impulsar i calendaritzar les 
diferents actuacions proposades al territori, tot aportant una visió global de la comarca i oferint 
recursos supramunicipals. Alhora, el Pla és una eina flexible, que s’adapta  a les necessitats 
canviants del territori, té una vigència de quatre anys i el seu marc de referència és el Pla 
Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat).  

  
III. Que entre els objectius operatius del Pla Comarcal de Joventut figuren els següents:  

 
-Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de polítiques locals de joventut i als 
professionals responsables, mitjançant la creació d’espais de debat i reflexió segons demandes 



 
 
 

 

 

i interès; de suport tècnic per a l’elaboració dels plans locals de joventut i oferir formació segons 
demandes dels professionals de joventut.   

-Comptar amb una estructura organitzativa amb els municipis per tal de fomentar el treball 
interinstitucional i la cohesió dels serveis dirigits a la població jove de la comarca.   

-Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de polítiques locals de joventut. 
-Optimitzar i oferir als municipis els recursos supramunicipals en matèria de joventut existents 
d’acord amb els eixos del Pla Nacional de joventut.   

  
IV. Que la Guia de serveis del Consell Comarcal del Vallès Oriental inclou, en l’àmbit de joventut, 

la possibilitat de prestar assistència tècnica per fomentar el desenvolupament de les 
polítiques de joventut als municipis, tot dinamitzant a la població jove, als tècnics municipals, 
ales regidories dels ajuntaments i a altres agents del territori, amb la voluntat d’actuar com a 
supero per a la implementació i la sostenibilitat de les polítiques de joventut al municipi i el 
foment de l’emancipació i autonomia juvenils.  

   
V. Que el 21 de març de 2018 el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar el 

contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Gualba per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de polítiques de joventut per a l’any 2018. 

 
VI. Que durant els anys 2018 i 2019 els Ajuntaments de Gualba i Sant Antoni de Vilamajor han 

participat en el projecte d’assistència compartida en l’àmbit de joventut. 
 

VII. Que el 5 de novembre de 2020, mitjançant registre d’entrada núm. E2020014329 del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, l’Ajuntament de Gualba manifesta que està interessat en què el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental li segueixi prestant assistència tècnica en l’àmbit de 
joventut. 

 
 

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquest conveni de 
col·laboració que subjecten a les següents   
 
 

C O N S I D E R A C I O N S  J U R Í D I Q U E S 
 
1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

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

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

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

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

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 

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

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



 
 
 

 

 

4. Els articles 66 i 71 del TRLMC, d’acord amb els quals s’estableixen en els municipis les 
competències relatives a la promoció de la joventut i de les matèries connexes amb la 
mateixa. 
 

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.  
 

6. 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 tècnica en matèria de polítiques 
de joventut a l’Ajuntament de Gualba, en endavant l’AJUNTAMENT, per part del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, establir-ne la relació, les 
obligacions i el règim econòmic 
 
Segon. Obligacions del Consell Comarcal  
 
1. Per raó d’aquest conveni el CONSELL COMARCAL contrau les obligacions següents:  
 

i. Promoure actuacions per detectar i analitzar les necessitats dels joves del municipi.  
 

ii. Dissenyar, dirigir, coordinar, executar i avaluar els programes i projectes en matèria de 
polítiques de joventut, com ara, projectes i programes d’acompanyament i intervenció 
educativa, projectes culturals i esportius, així com altres projectes i programes derivats de 
les possibles necessitats detectades d’acord amb el punt anterior.  

 
iii. Participar en el disseny, l’organització i la programació de projectes i activitats de joventut 

de l’àmbit del municipi i de la comarca.  
 

iv. Dur a terme actuacions, activitats, programes i projectes que dinamitzin als joves i 
impulsin l’emancipació i la autonomia juvenils, tot potenciant la capil·larització al territori 
dels serveis de l’Oficina Jove del Vallès Oriental i els projectes liderats des del Servei 
Comarcal de Joventut.  

 
v. Dur a terme altres tasques que es derivin de la pròpia activitat diària esmentada en els 

punts anteriors, entre d’altres, el seguiment i justificació del projectes esmentats i dur a 
terme reunions de coordinació.  

 



 
 
 

 

 

vi. Convocar i assistir a les reunions de seguiment i coordinació del servei amb els referents 
tècnics del l’AJUNTAMENT.  

 
vii. Aixecar les actes de les sessions que es duguin a terme en virtut d’aquest conveni.  

 
viii. Les altres obligacions que es derivin d’aquest conveni.  

 
2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites en l’apartat primer 

d’aquest pacte amb personal que disposi de la titulació i la qualificació professional adient 
amb una dedicació de 9 hores setmanals. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen 
com a hores dedicades les que s’escaiguin en dies festius, de vacances o permisos del 
personal destinat al servei i les destinades a la formació relativa a les funcions esmentades.  
 
No formen part de l’assistència tècnica les tasques de naturalesa administrativa. 
 

3. L’activitat d’assessorament es durà a terme tant de forma presencial a les dependències de 
l’AJUNTAMENT com de forma no presencial. 

 
Tercer. Obligacions de l’Ajuntament  
 
Per raó d’aquest conveni l’AJUNTAMENT contrau les obligacions següents:  
 

i. Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL en el disseny, l’organització, els continguts i la 
programació de projectes i activitats de joventut de llur municipi. 

 
ii. Facilitar l’accés a tota aquella informació, documentació i dades necessaris per a complir 

satisfactòriament les funcions assistencials acordades.  
 

iii. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació 
amb l’objecte d’aquest conveni.  

 
iv. Assistir a les reunions de seguiment i coordinació del servei que convoqui el CONSELL 

COMARCAL  
 

v. Posar a disposició del CONSELL COMARCAL els recursos necessaris per tal de facilitar la 
prestació del servei i aixecar les actes de les sessions corresponents  

 
vi. Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei 

d’assistència tècnica en matèria de joventut que li sigui prestat pel CONSELL COMARCAL i 
acreditar aquesta circumstància al CONSELL COMARCAL mitjançant un certificat.  

 
vii. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart d’aquest conveni.  

 
viii. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  

 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. L’AJUNTAMENT paga al CONSELL COMARCAL la quantitat total d’onze mil cent seixanta-sis 

euros amb seixanta cèntims (11.166,60 EUR) per l’assistència tècnica objecte d’aquest 
conveni.  
 

2. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL l’import esmentat en l’apartat precedent en 
els terminis següents:  
 
a) Un primer pagament per import de cinc mil cinc-cents vuitanta-tres euros amb trenta 

cèntims (5.583,30 EUR), no més enllà del 30 de juny de 2020. 
 

b) Un segon pagament per import de cinc mil cinc-cents vuitanta-tres euros amb trenta 
cèntims (5.583,30 EUR), no més enllà del 30 de novembre de 2020. 



 
 
 

 

 

 
3. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que 

preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per 
l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. 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. La comissió de seguiment la integren les persones següents:   

 
a) El/la tècnic/a del Servei Comarcal de Joventut del CONSELL COMARCAL. 
b) El/la responsable polític/a de l’AJUNTAMENT.  
c) El/la gerent del CONSELL COMARCAL.  

 
3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens.  
 
Sisè. Vigència  
Aquest conveni entra en vigor en la data de signatura i estén els seus efectes des de l’1 de gener 
de 2021 fins al 31 de desembre de 2021.  
 
 Setè. Causes d’extinció  
 
Aquest conveni s’extingeix per les causes següents:  

  
a) L’acord mutu entre les parts  
b) Pel compliment de les obligacions establertes per les parts  
c) Pel compliment del termini de vigència previst per aquest conveni  
d) Per la manca de finançament per part de la Generalitat de Catalunya  

  
Vuitè. Jurisdicció  
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que 
se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni.  
  
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen.” 

 

2. Reconèixer el dret de cobrament per un import d’onze mil cent seixanta-sis euros amb 
seixanta cèntims (11.166,60 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46246 del 
pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 

3. Notificar aquest acords a l’Ajuntament de Gualba.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 32 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREES D’ENSENYAMENT I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
18. Modificar les Bases reguladores dels ajuts de menjador per al curs escolar 
2020/2021. 



 
 
 

 

 

 
Llegit el dictamen de les àrees d’Ensenyament i de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 12 de 
maig de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 d´abril de 2021 i el 7 de maig de 2021, la senyora Sílvia Perez Corts, cap de l'Àrea 

de Polítiques Socials i d'Igualtat, i la senyora Eugènia Llonch Bonamusa, tècnica de 
serveis personals, respectivament, han emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 20 de maig de 2020, el Ple del Consell Comarcal va aprovar les Bases reguladores dels ajuts 

de menjador i llur annex per al curs escolar 2020/2021, publicades en el BOPB de 25 de maig de 
2020. El 28 de maig de 2020 es publicà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 
de rectificació d’un error material d’aquestes Bases, url 
https://bop.diba.cat/temp/05_022020006533.pdf, en endavant i en el seu conjunt les BASES.  

 
2. L’article 14 de les Bases, amb el títol Justificació, estableix el següent:  

No més enllà del 10 de juliol de 2021, 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. 
 

3. L’article 15 de les BASES, amb el títol Pagament, estableix el següent:  
 
1. El Consell Comarcal transferirà al compte corrent que designi l’ajuntament l’import dels ajuts 

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 en cada centre. 

 
2. 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. 
 
4. El temps que transcorre des de l’inici del curs fins el moment del pagament de l’import dels ajuts 

de menjador, un cop finalitzat el curs i aprovada la justificació, impacta amb els operadors dels 
ajuts en la mesura que avancen els imports dels ajuts i no poden rescabalar-se fins a la 
transferència de l’import dels ajuts a càrrec del Consell Comarcal.  
 
Per això, es proposa modificar l’article 15 de les BASES d’acord amb el redactat següent:  
 
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 50% de l’import màxim previst pel total 
dels expedients de persones beneficiàries del seu municipi, 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 2020-2021 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 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.  

 
Per això, INFORMO:  
 
Modificar l’article 15 les Bases reguladores dels ajuts de menjador per al curs escolar 2020/2021 en el 
sentit exposat en el punt 4 d’aquest informe.” 
 

2. El 12 de maig de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 
dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Les Bases reguladores dels ajuts de menjador i llur annex per al curs escolar 2020/2021, 

aprovades el 20 de maig de 2020 i publicades en el BOPB de 25 de maig de 2020. El 28 
de maig de 2020 es publicà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci de 
rectificació d’un error material d’aquestes Bases, url 
https://bop.diba.cat/temp/05_022020006533.pdf.  
 

2. 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. Modificar les Bases reguladores dels ajuts de menjador per al curs escolar 2020/2021, 

aprovades pel Ple de 20 de maig de 2020, d’acord amb el redactat següent:  
 
A l’article 15, on diu:  

 
1. El Consell Comarcal transferirà al compte corrent que designi l’ajuntament 

l’import dels ajuts 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 en cada centre. 

 
2. 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. 

 
Ha de dir:  



 
 
 

 

 

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 50% de l’import 
màxim previst pel total dels expedients de persones beneficiàries del seu 
municipi, 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 2020-2021 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 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.  

 
2. Publicar la modificació de 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 
restarà definitivament aprovada.”  

 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 32 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
PER URGÈNCIA 
 
ÀREA D'ENSENYAMENT 
 
1. Iniciar el procediment d’imposició de penalitats al contractista CLECE, SA per un 
incompliment contractual sobre el contracte del servei d’acompanyants dels serveis 



 
 
 

 

 

de transport escolar obligatori i no obligatori del servei de transport adaptat i assistit 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea d’Ensenyament, de 19 de maig de 2021, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 18 de maig de 2021, el senyor Antoni Cornellas Aligué, responsable del contracte per a 

la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no 
obligatori del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, ha emès el següent informe que descriu el següents fets: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental és l’administració competent per a la gestió del servei 

de transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca.  
 

2. El 24 de maig de 2016 es va formalitzar, entre el Departament d’Ensenyament i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, el conveni de col·laboració relatiu a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar de transport i el servei escolar de menjador, 
amb vigència fins el 31 de desembre de 2022.  

 
3. Les rutes de transport escolar obligatori i no obligatori es presten sempre amb un 

acompanyant. 
 
4. El 29 d’agost de 2018, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i Clece SA, van formalitzar el 

contracte administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport 
escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental. 
 
Amb la formalització del contracte, el contractista es comprometia a executar el contracte amb 
estricta subjecció als Plecs de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions 
tècniques, la proposició presentada pel mateix contractista i altres documents contractuals. 
 
El 28 d’agost de 2020 van formalitzar la pròrroga de l’esmentat contracte pel període de dos 
anys.  
 

5. Per altre banda, el 6 d’agost de 2020 mitjantçant Decret de Gerència núm. 2020GER001279 
s’adjudica el contracte basat de l’Acord marc del servei de transport escolar de la ruta SOBL18 
de l' Institut Vilanova, de Vilanova del Vallès, corresponent a la categoria de Transport escolar 
ordinari, a CINGLES BUS, SA. 
 
Amb la formalització del contracte basat, el contractista es comprometia a executar el 
contracte amb estricta subjecció als Plecs de clàusules administratives particulars, el Plec de 
prescripcions tècniques, la proposició presentada pel mateix contractista i altres documents 
contractuals 
 
En aquesta ruta de transport correspon l’assignació d’un acompanyant d’acord amb el 
contracte per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar 
obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 

 
6. El 29 d’octubre de 2019, la direcció de l’Institut Vilanova comunica telefònicament al Consell 

Comarcal una incidència en la ruta de transport SOBL18, consistent en que els alumnes 
usuaris de l’esmentada ruta estaven arribant caminant al centre educatiu. 

 
7. Atenent als fets exposats, des de l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal es contacta 

telefònicament amb l’empresa adjudicatària del servei d’acompanyants, CLECE SA, i amb 
l’empresa adjudicatària del contracte basat de la ruta, CINGLES BUS, SA als efectes de 



 
 
 

 

 

demanar explicacions i esclarir els fets, ja que el Consell Comarcal no havia rebut cap 
informació al respecte. 

 
8. El 20 de novembre de 2020, la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant 

Decret núm. 2020GER001836 acordà iniciar expedient informatiu en relació amb l’incident 
ocorregut en el servei de transport escolar de la ruta SOBL18 realitzat el 29 d’octubre de 2020 
i procedir a requerir informe a Cingles Bus, SA i CLECE SA en relació amb aquests fets per tal 
de poder determinar si l’actuació podia ser constitutiva d’un incompliment contractual. 
 

9. El 3 de desembre de 2020, el senyor Jose Manuel Espinas Javier, en representació de CLECE 
SA, presenta instància, registre entrada núm. E/001055-2020 del Consell, en compliment del 
requeriment efectuat pel Consell Comarcal i aporta informe de incidència amb el contingut que 
passem a reproduir de forma literal seguidament: 
 

“En relació al incident ocorregut en el servei de transport escolar de la ruta SOBL18 
realitzat el 29 d’octubre de 2020, indicar que la ruta s’inicia a les 7.30h al Pàrquing de Can 
Martinet per dirigir-se a Vilanova del Vallès. 
 
Concretament el dia indicat l’acompanyant de la ruta va trucar a Coordinació a les 7:31h 
per informar que el vehicle no es trobava al punt de trobada de la ruta per iniciar el trajecte 
d’anada cap a l’Institut Vilanova. 
 
Seguidament des de Coordinació es truca d’immediat al telèfon d’urgència de l’empresa 
de transport (Cingles Bus) per informar de la demora i demanar on es trobava el vehicle. 
Després de varis minuts, a les 7:42 h, Cingles Bus ens informa que ha tingut una 
incidència amb l’autobús destinat a la ruta i que envien un vehicle de recanvi més ràpid 
possible cap al punt de trobada per iniciar la ruta. Aquesta informació es trasllada a 
l’acompanyant que es troba al punt de trobada. 
El vehicle de substitució arriba al punt de trobada a les 7:55 h i al mateix moment el 
monitor informa a coordinació de l’inici de la ruta. 
 
A les 8:07h, el consell Comarcal truca a coordinació informant que el centre de destí els ha 
telefonat per comentar-los que la ruta SOBL18 encara no ha arribat al centre i que alguns 
familiars s’han queixat que vehicle no ha passat per la parada en l’horari establert. 
 
Des de coordinació es truca a l’acompanyant per informar-se de la situació de la ruta, i 
aquest narra que no ha avisat ni als usuaris ni al centre de la demora ja que estava 
pendent de l’arribada del vehicle i un cop arriba el vehicle es disposa a fer vigilància i 
control dels usuaris i usuàries del servei de transport informant a Coordinació que en 
arribar a la primera parada no ha pujat ningú; i a la segona només 4 usuaris. Finalment la 
ruta ha finalitzat amb 25 minuts de demora. 
 
En finalitzar la ruta, des de CLECE s’informa a l’acompanyant via telefònica del protocol 
d’actuació davant la demora: avisar familiars/usuaris i centre destí. I que l’incompliment pot 
causar amonestacions en properes ocasions.” 

 
10. D’acord amb els fets exposats a l’epígraf 9 d’aquesta relació de fets i amb les obligacions 

establertes en el Plec de prescripcions tècniques que regeixen el contracte per a la gestió del 
servei d’acompanyants del servei de transport escolar i del servei de transport adaptat i assistit 
del Vallès Oriental, en endavant PPT, l’actuació de CLECE,SA pot ser constitutiva de 
l’incompliment de les següents obligacions: 
 
a) La clàusula 5 del PPT en la què s’estableixen l’obligació del contractista de comunicar al 

Consell Comarcal qualsevol incidència que es produeixi en el servei, en els termes 
següents:  
 
- “3. Comunicar al Consell Comarcal del Vallès Oriental qualsevol incidència que es 

produeixi en el servei d’acompanyants per mitjà dels canals existents amb el Consell 
Comarcal, en relació a: 



 
 
 

 

 

a. El compliment rigorós de les característiques definides pel Consell Comarcal en 
cada una de les rutes contractades 
b. Les persones usuàries que utilitzen el servei de transport escolar i transport adaptat 
i assistit 
c. Qualsevol altra incidència que pugui afectar el normal funcionament del servei. 

 
En el cas que el sistema d’informació no permeti la comunicació de la incidència en 
temps real el contractista les ha de comunicar diàriament a través dels canals que el 
Consell Comarcal determini.” 

 
En el cas que ens ocupa, el contractista, és a dir CLECE SA no va comunicar la incidència 
ocorreguda, és a dir, no va comunicar al Consell Comarcal que el vehicle no es trobava al 
punt de recollida a l’hora establerta. 
 
- /.../ “10. Garantir la correcta atenció de les persones usuàries del servei de transport 

escolar i servei de transport adaptat i assistit.” 
 
Com a conseqüència de l’incompliment de comunicació de la incidència al Consell 
Comarcal i als usuaris del transport, el contractista no ha garantit una correcta atenció a 
les persones usuàries, que desconeixien per complert si realment el servei es prestaria i 
en quines condicions. Aquesta desinformació, va motivar que varis usuaris es 
desplacessin caminant des de la parada fins a l’Institut.  
 

b) La clàusula 8 del PPT relativa al personal, apartat B, regula les funcions requerides a 
l’acompanyant, concretament en relació als epígrafs següents:  
 
- 6. Fer ús del sistema d’informació establert en aquest Plec per al control i registre de la 

pujada i baixada a les parades establertes de les persones usuàries del servei, 
comunicació d’incidències i d’altres funcionalitats que pugui proporcionar el sistema. 

 
- 18. Fer el control, registre i comunicació de les incidències que es puguin produir, 

segons els protocols establerts pel Consell Comarcal. 
 
- 19. Mantenir una correcta coordinació amb la resta d’operadors que intervenen en el 

servei, especialment amb el/la xofer i també amb la persona referent de cada centre 
de destinació per tal de resoldre el temes puntuals derivats del transport de les 
persones usuàries, informant de les incidències a la persona coordinador del servei 
d’acompanyants.” 

 
- 22. Mantenir comunicació amb les persones referents de les persones usuàries en 

front incidències, situacions d’excepcionalitat i/o emergències seguint els protocols 
establerts pel Consell Comarcal. 

 
En el cas que ens ocupa l’acompanyant no va fer ús del sistema de informació, és a dir del 
TRACEUS, per comunicar la incidència ocorreguda, tampoc va fer el registre ni la 
comunicació de la incidència d’acord amb els protocols establerts, no va informar de la 
incidència al referent del centre de destinació, l’Institut Vilanova, ni tampoc amb les 
persones referents de les persones usuàries. 
 

c) La clàusula 9 del PPT en la que es regula l’organització del servei d’acompanyants, 
apartat B s’estableixen les tasques a realitzar per part del contractista, entre les que es 
troben:  
 
- 2. Informar al moment al Consell Comarcal de les incidències relatives al servei, 

persones usuàries i personal. 
 
- 7. Assegurar la coordinació amb el transportista i els centres de destí de les persones 

usuàries dels serveis de transport escolar i transport adaptat i assistit. 
 



 
 
 

 

 

- 8. Vetllar per una comunicació fluïda entre els treballadors i treballadores del servei 
d’acompanyants i la resta d’agents implicats en el servei. 

 
- 12. Vetllar pel compliment estricte de les rutes en la forma indicada pel Consell 

Comarcal. En cas de detectar qualsevol incompliment, ha d’informar immediatament al 
Consell Comarcal de la incidència i de les mesures preses per garantir les condicions 
exigides pel Consell Comarcal.” 

 
En el supòsit de fet, el contractista no va complir cap de les obligacions esmentades, es a 
dir, no va informar en cap moment de la incidència, no va complir amb les seves 
obligacions de coordinació i comunicació amb la resta d’agents: Consell Comarcal, centre 
de destí i usuaris del servei; ni va comunicar de forma immediata al Consell Comarcal de 
la incidència. 
 

d) Les obligacions establertes als epígrafs 4 i 5 de la clàusula 10 del PPT en els termes 
següents: 
 
“Clàusula 10. Coordinació entre el Consell Comarcal i el contractista 
 
L’empresa contractista ha de designar la persona responsable de la gestió del servei 
d’acompanyants dels serveis de transport escolar i transport adaptat i assistit com a 
interlocutora amb el Consell Comarcal. 
Les tasques assignades a aquesta persona responsable de la gestió són les següents: 
/…/ 
 
4. Canalitzar, gestionar i resoldre les incidències que es produeixin en la prestació del 
servei, seguint les indicacions i protocols establerts pel Consell Comarcal. Es pot convocar 
a la persona encarregada de la coordinació del servei, o la persona designada pel 
contractista, a la Comissió Tècnica de seguiment en front incidències sorgides en el servei. 
De forma excepcional també se’ls pot convocar en la Comissió de Gestió d’Emergències i 
situacions excepcionals. 
 
5. Informar diàriament al Consell Comarcal de les incidències relatives al servei, les 
persones usuàries i el personal.” 
 
En el cas que ens ocupa, la persona responsable de la gestió del servei d’acompanyament 
no va canalitzar ni gestionar la incidència en qüestió d’acord amb els procediments 
establerts i tampoc va informar al Consell Comarcal de la mateixa. 
 

11. Els plecs que regulen el contracte podran preveure penalitats en els supòsits de 
compliment defectuós de la prestació de l’objecte del contracte o pels supòsits 
d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució del contracte 
que s’hagin establert, d’acord amb els articles 76.2 i 202.1 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic –LCSP-. Aquestes penalitats han de ser 
proporcionals a la gravetat de l’incompliment i les quanties de cadascuna d’elles no podran 
ser superiors al 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total d’aquestes podrà 
superar el 50% del preu del contracte. 

 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució 
on no estigui prevista penalitat o en què, tot i estant-ho, no cobrís els danys causats al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, aquest exigirà al contractista la indemnització per 
danys i perjudicis. 

 
12. D’acord amb l’article 194.2 de la LCSP, les penalitats previstes s’imposaran per acord de 

l’òrgan de contractació, a proposta del responsable del contracte si s’ha designat, el qual 
serà immediatament executiu i es faran efectives: o bé mitjançant deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista, 
o bé sobre la garantia que, si escau, s’hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels 
esmentats pagaments. 
 



 
 
 

 

 

13. L’incompliment de les obligacions detallades en l’epígraf 11 pot ser constitutiva de 
infracció lleu d’acord amb el què preveu la clàusula 45.2 d) del Plec de clàusules 
administratives particulars, en endavant PCAP, que regulen el contracte del servei 
d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori del servei de 
transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental, consistent en no 
complir amb les obligacions que corresponguin d’acord amb PPT. 
 
D’acord amb el que disposa la clàusula 46.1.a) del PCAP, a les infraccions lleus correspon 
la següent penalització: de fins a un 5 % del preu total del contracte. 
 
Atès que la ruta on s’ha produït l’incompliment de les obligacions per part del contractista 
correspon al LOT 1 del contracte de serveis esmentat, l’import del preu total del contracte 
és de 546.345,54 euros, corresponent a dos anys de contracte. A aquest import ja es 
contempla la modificació del contracte que es va produir mitjançant Decret de Presidència 
de data 27 d’agost de 2020.  
 
En conseqüència, la penalitat corresponent al 5% de l’import esmentat és de 27.317,27 
euros. 
 
El procediment per a fer efectiva la imposició de les penalitats serà el que s’ha establert en 
la clàusula 47 del PCAP. 

 
Per tant, PROPOSO,      

 
ÚNÍC: Iniciar procediment per a la imposició de penalització a CLECE SA en relació amb l’incident 
ocorregut en el servei de transport escolar de la ruta SOBL18 el 29 d’octubre de 2020, d’acord 
amb els fets exposats en aquest informe, que és constitutiu d’un incompliment contractual tipificat 
en la clàusula 45.2 d) del PCAP que regula el contracte del servei d’acompanyants dels serveis de 
transport escolar obligatori i no obligatori del servei de transport adaptat i assistit del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, i la imposició de la sanció establerta a la clàusula 46.1 del PCAP de 
fins a un 5 % del preu total del contracte, que es concreta en l’import de 27.317,27 euros.” 

 
 
2. Vist que aquests fets, d’acord amb l’informe esmentat, suposa un incompliment de 

l’execució del contracte per part del contractista. 
 
3. Determinació del preu total del contracte com a base per a calcular la sanció. 

 
El contracte del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no 
obligatori del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
està dividit en tres lots. La ruta SOBL 18 on s’ha produït l’incompliment correspon al LOT 
1.  
 
Per a la determinació del “preu del contracte”, respon al preu determinat en el LOT 1, 
independentment que l’empresa CLECE,SA, guanyés els tres lots, ja que podria no haver 
estat així. 
 
Així, el “preu total del contracte” correspon al preu total del LOT 1, malgrat que les rutes 
tinguin diferents conceptes (adaptat, obligatori,...), ja que la clàusula 46.1.a) del PCAP fa 
referència al “preu total del contracte”, sense especificar rutes.  
 
Un cop determinat que el preu del contracte correspon al LOT 1, l’import correspon a la 
taula del Valor d’execució del Contracte (VEC) abans d’incloure les pròrrogues, les 
modificacions i l’IVA. Només s’ha tingut en compte la modificació del contracte efectuada 
mitjançant Decret de Presidència de data 27 d’agost de 2020, així com la proposició 
econòmica presentada per la societat CLECE, SA. 
 
Atès que la durada del contracte és de dos anys, el “preu total del contracte” correspon a 



 
 
 

 

 

dues anualitats. 
 
Per tant, segons el PCAP, el preu base de licitació del Lot 1 (sense IVA) respon: a) 1 any 
de contracte és de 267.310,56 euros; i b) 2 anys de contracte és de 534.621,12 euros. 
 
Si tenim en compte la proposició econòmica presentada per CLECE, SA, i la modificació 
mitjançant Decret de Presidència de data 27 d’agost de 2020, el preu base de licitació del 
Lot 1 (sense IVA) respon: a) 1 any de contracte 273.172,77 euros; i b) 2 anys de 
contracte és de 546.345,54 euros. 
 
L’import per a determinar la base per a calcular la sanció (5% del preu total del contracte) 
és:  546.345,54 euros x 5% = 27.317,27 euros. 

 
 
4. El procediment a seguir per a la imposició de penalitats al contractista es determina a la 

clàusula 47 del PCAP, essent: 
 

a) Informe emès pel responsable del contracte que motivi la necessitat d’iniciar 
l’expedient de penalització, identifiqui les infraccions comeses i quantifiqui la penalització 
econòmica que correspongui d’acord amb els criteris descrits en aquest capítol.  
b) Resolució de l’òrgan de contractació d’inici de l’expedient de penalització.  
c) Tràmit d’audiència al contractista pel termini de 5 dies hàbils per a què pugui formular 
al·legacions.  
d) Resolució de l‘òrgan de contractació per la qual es resolgui l’expedient.  
 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

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

2. El Plec de clàusules administratives particulars, Plec de prescripcions tècniques, altra 
documentació que formen part del règim jurídic del “Contracte del servei d’acompanyants 
dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori del servei de transport adaptat i 
assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental”. 

 
3. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 

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

contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, en endavant LCSP, així com el que preveu l’article 14.2 q) del Text refós de la 
Llei de l'organització comarcal de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, el qual estableix la competència del Ple per exercir les altres atribucions que 
expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no 
atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 

 



 
 
 

 

 

1. Iniciar el procediment d’imposició de penalitats contra el contractista CLECE, SA, en 
relació amb l’incident ocorregut en el servei de transport escolar de la ruta SOBL 18 el 
29 d’octubre de 2020, d’acord amb els fets exposats en l’informe emès pel responsable 
del contracte, per ésser constitutiu d’un incompliment contractual tipificat a la clàusula 
45.2.d) del Plec de clàusules administratives particulars que regula el “Contracte del 
servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori del 
servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental”, i a la qual 
correspon la imposició de la sanció establerta a la clàusula 46.1 del PCAP de fins un 5% 
del preu total del contracte, que es concreta en l’import de 27.317,27 euros. 

 
2. Donar audiència al contractista per un termini de deu (10) dies hàbils des de la 

notificació d'aquesta resolució, i ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN, SA, DE SEGUROS 
Y REASEGUROS pel mateix termini, per tal que puguin presentar les al·legacions i els 
documents que considerin convenients. 

 
3. Sol·licitar informe de Secretaria respecte a les al·legacions presentades, si s’escau, un 

cop  acabat el termini d’audiència esmentat. 
 
4. Sol·licitar, així mateix, que es realitzi informe per part de Tresoreria en relació amb les 

garanties prestades i si hi ha alguna factura pendent de pagament en concepte de la 
prestació del contracte.” 

 
El president 
 
Alguna intervenció? Passem a votació. 
 
El ple aprova incorporar la proposta d’urgència amb els 30 vots a favor de, per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i 
Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep 
Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, 
Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc 
Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia 
Ramos, Catalina Siles Royo, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part 
del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet 
Ferrer, Francesc Colomé Tenas, Roser Colomé Soler, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i 
Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi 
Manils Tavio i José Antonio Montero Domínguez i per part del Grup Comarcal CUP Vallès 
Oriental – AM, el senyor Luís Toral Ortega. I l’abstenció de, per part del Grup Comarcal 
Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
2. Desestimar el recurs de reposició interposat per AO Mayores Servicios Sociales, SL 
– People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de 
mayo. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 19 de maig de 2021, que 
és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 



 
 
 

 

 

1. L’11 de març de 2021, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar, entre 
d’altres, els acord següents:   

 
1. Reconèixer l’abast de la suspensió parcial del contracte per a la prestació del servei 

d’ajuda a domicili amb AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, 
SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, extensiu també als 
expedients no inclosos en el Decret de Presidència 2020PRES000178, de 12 de 
maig, que tinguin hores validades en la llista comparada pels serveis tècnics del 
Consell Comarcal transcrita al fonament de dret desè. 
 

2. Estimar parcialment la reclamació d’indemnització d’AO Mayores Servicios Sociales, 
SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 
de mayo, en concepte de despeses salarials, d’acord amb els fonaments de dret,  
amb el càlcul i el detall següent: 

 

TIPUS MES 

HORES 
VALIDADES 

PEL 
CCVOR  

HORES 
NOVES  

HORES A 
DESCOMPTAR  

DESPESA 
SALARIAL 

INDEMNITZABLE 
EVENTUAL   

IMPORT A 
DESCOMPTAR  

IMPORT 
INDEMNITZABLE  

AUX març 437,00 213,00 -126,00 5.023,67 -1.420,39 3.603,27 

 
abril 1.011,00 175,00 -172,00 7.811,48 -1.428,65 6.382,83 

 
maig 673,50 160,00 -127,00 5.550,41 -1.118,37 4.432,04 

 
juny 690,00 148,00 -120,00 5.909,60 -865,56 5.044,04 

Total AUX   2.811,50 696,00 -545,00 24.295,15 -4.832,98 19.462,18 

TF març 678,25 463,00 -197,00 7.345,79 -2.183,50 5.162,29 

  abril 1.214,00 333,00 -247,00 11.585,68 -2.521,26 9.064,43 

  maig 990,00 307,00 -213,00 9.733,31 -2.372,50 7.360,81 

  juny 743,65 235,00 -150,00 6.830,12 -1.582,11 5.248,01 

Total TF   3.625,90 1.338,00 -807,00 35.494,90 -8.659,37 26.835,54 

Total general 
 

6.437,40 2.034,00 -1.352,00 59.790,06 -13.492,34 46.297,71 

      
 

3. Desestimar la petició d’indemnització del contractista corresponent a les despeses de 
manteniment de la garantia definitiva, d’acord amb allò exposat en el fonament jurídic 
onzè. 

 
4. Desestimar la petició d’indemnització del contractista corresponent a les despeses de 

lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips, d’acord amb 
allò exposat en el fonament jurídic dotzè. 

 
5. Desestimar la petició d’indemnització del contractista corresponent a les despeses de 

pòlisses d’assegurança contractades, d’acord amb allò exposat en el fonament jurídic 
tretzè. 

 
6. Reconèixer l’obligació per un import de 46.297,71 euros i ordenar-ne el pagament a 

càrrec de l’aplicació pressupostària 20 23100 22710 amb número de referència 
22020000472.  

 
7. Notificar aquest acord a AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus 

Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.” 
 



 
 
 

 

 

2. El 19 de març de 2021, registre de sortida S2021004212, es notifica a AO Mayores 
Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 
18/1982, de 26 de mayo, els acords esmentats en el punt precedent.  
 

3. El 22 de març de 2021, AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, 
SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, accedeix a la notificació.  

 
4. El 23 d‘abril de 2021, registre d’entrada del Consell Comarcal del Vallès Oriental núm.  

E2021005917 AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión 
temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, presenta un recurs de reposició 
contra els acords esmentats en l’apartat primer precedent.  

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

administracions publiques, amb el títol Objecte i naturalesa, estableix el següent:  
1. Els actes administratius que posin fi a la via administrativa poden ser 

recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els hagi dictat o 
ser impugnats directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
2. No es pot interposar cap recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt 

expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. 

 
2. L’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques, amb el títol Terminis, estableix el següent:  
1. El termini per interposar el recurs de reposició és d’un mes, si l’acte és exprés. 

Un cop transcorregut aquest termini, únicament es pot interposar un recurs 
contenciós administratiu, sense perjudici, si s’escau, de la procedència del recurs 
extraordinari de revisió. 
 

Si l’acte no és exprés, el sol·licitant i altres possibles interessats poden interposar 
un recurs de reposició en qualsevol moment a partir de l’endemà del dia en què, 
d’acord amb la seva normativa específica, es produeixi l’acte presumpte. 

 
2. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs és d’un mes. 

3. Contra la resolució d’un recurs de reposició no es pot tornar a interposar el recurs 
esmentat. 

 
3. L’article 30.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions publiques, estableix el següent:  
4. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computen a partir de l’endemà 
d’aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte de què es tracti, o des 
del següent a aquell en què es produeixi l’estimació o la desestimació per silenci 
administratiu. 
El termini conclou el mateix dia en què es va produir la notificació, la 
publicació o el silenci administratiu el mes o l’any de venciment. Si el mes de 
venciment no hi ha un dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entén 
que el termini expira l’últim dia del mes. 

 
Tenint en compte per tant allò establert a la llei pel que fa al recurs de reposició i al 
còmput de terminis fixats en mesos, com és el cas del recurs de reposició, es conclou 
que AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de 
empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, ha interposat el recurs fora de termini i per tant, 
s’ha de desestimar per presentació extemporània ja que el termini finalitzà el 22 d’abril 



 
 
 

 

 

de 2021, que és el mateix dia ordinal en el que fou notificat però del mes següent, sense 
que pugui ser d’aplicació el dia de gracia de l’article 135.5 de la Llei d’enjudiciament Civil, 
ja que aquest termini no regeix en via administrativa.  

 
Per això, PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Desestimar el recurs de reposició interposat per AO Mayores Servicios Sociales, SL – 

People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, 
amb registre d’entrada del Consell Comarcal del Vallès Oriental núm. E2021005917, de 
23 d’abril, per haver-se presentat fora de termini d’acord amb els fets i fonaments de dret 
exposats.  
 

2. Notificar aquest acord a AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, 
SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.”  

 
El president 
 
Alguna intervenció? Passem a votació. 
 
El ple aprova incorporar la proposta d’urgència amb els 30 vots a favor de, per part del Grup 
Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i 
Callado, Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep 
Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, 
Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc 
Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia 
Ramos, Catalina Siles Royo, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part 
del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet 
Ferrer, Francesc Colomé Tenas, Roser Colomé Soler, Joan Daví Mayol, Joan Pons Fiori i 
Marc Uriach Cortinas; per part del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els senyors Jordi 
Manils Tavio i José Antonio Montero Domínguez i per part del Grup Comarcal CUP Vallès 
Oriental – AM, el senyor Luís Toral Ortega. I l’abstenció de, per part del Grup Comarcal 
Ciutadans, la senyora Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
ÀREA DE TURISME 
 
El president 
 
Els punts 3 i 4 els votarem agrupats, tal i com hem comentat. 
 
Llegides les propostes de l’Àrea de Turisme, de 19 de maig de 2021, que són les que 
segueixen: 
 
3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 6 de maig de 2021, la senyora Nuria Nadal Ramos, Tècnica de Turisme de L’Àrea de 

Desenvolupament Local, ha emès l’informe següent: 
 
“ 



 
 
 

 

 

1. L’article 1.1 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, en endavant Llei de 
Turisme, estableix que és objecte de la llei regular l’ordenació i la promoció del turisme. Als 
efectes d’aquesta llei –article 2 c)- s’entén per administracions turístiques els ens i els òrgans 
públics amb competències sobre l’activitat i els serveis turístics, i els organismes que, per raó 
de llur creació, adscripció o participació, hi resten vinculats, sigui quina sigui llur naturalesa 
jurídica; que han de perseguir les finalitats enumerades a l’article 3 de la mateixa Llei. 
 

2. El Títol II de la Llei de turisme introdueix el concepte dels recursos turístics, i els classifica 
entre recursos turístics essencials, recursos turístics d’interès local i recursos turístics 
potencials. 
 

3. Pel que fa als recursos turístics locals, l’article 6.1 de la Llei de turisme els defineix com 
aquells recursos que contribueixen a incrementar les corrents turístiques cap a municipis, 
comarques o àrees concretes del territori de Catalunya.  
 

4. L’article 11 de la Llei de turisme estableix que les administracions turístiques han d’impulsar la 
creació, la conservació i la millora dels recursos turístics, així com donar suport a les 
iniciatives públiques i privades que persegueixin aquesta mateixa finalitat.  
 

5. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens perjudici de 
les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents: 
 

 La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.  .../...  

 L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord a la 
legislació vigent.  .../....   

 La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya. 

 L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò establert per la legislació de règim 
local. 

 
6. L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens 

perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, les 
atribucions següents:  
 

a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment 
d’aquests recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics 
essencials.  
b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca 
d’interès turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi 
turístic, en els termes establerts per la legislació de règim local. 
c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per 
promoure la imatge de Catalunya com a marca turística. 
d) La promoció dels recursos turístics de la comarca. 
e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les 
denominacions geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial. 
f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, 
que tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès 
turístic, i potestatiu en la resta de casos. 
g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de 
llur àmbit territorial per a esdevenir municipis turístics. 
h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya. 
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna 
l’Administració de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim 
local. 

 
7. Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis turístics de 

competència municipal: 
a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en cas de 

dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim local. 
b) b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals. 



 
 
 

 

 

c) c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels serveis 
i les obres municipals 

 
8. A partir del que s’estipula a la Llei 13/2002 de 21 de juny de turisme de Catalunya, el Consell 

Comarcal ha d’assumir una sèrie de competències en l’àmbit del turisme. 
 

9. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i diversos ajuntaments de la comarca tenen subscrit 
un conveni de polítiques de turisme, amb vigència fins a desembre de 2021. Aquest té per 
objecte l’establiment d’un marc de col·laboració per a l’elaboració, la concertació, l’execució i 
el finançament de polítiques públiques de turisme mitjançant un pla de turisme. 
 

10. El Consell Comarcal del Vallès Oriental va crear l’any 2018 el Servei d’assistència tècnica en 
matèria de turisme per tal de donar suport i assessorant als municipis. Fins aquell moment, el 
suport als municipis del territori s’havia centrat bàsicament en la col·laboració puntual amb 
aquelles accions que els ajuntaments requerien, a banda de donar també  resposta a les 
consultes puntuals que anàvem rebent.  
 

11. L’Ajuntament de Caldes de Montbui ens demana formalitzar un nou conveni de col·laboració 
amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de turisme amb una dedicació d’un dia a la setmana per a l’any 2021 (de 1 de gener 
al 31 de desembre del 2021) i amb la possibilitat de pròrroga per a anys posteriors. 
 

12. La cartera de serveis que s’ofereix als ajuntaments interessats està agrupada en tres grans 
línies de treball que són:  
 
1- Assessorament i Governança :  

- Desenvolupar propostes de plans d’acció d’acord amb els plans estratègics de 
turisme elaborats per consultors extern 
- Contacte i seguiment dels agents del sector implicats en el pla d’acció 
- Organització de reunions i taules de treball 
- Preparació de la documentació per les sol·licituds d’ajuts econòmics o tècnics de 
Diputació de Barcelona 
- Altres. Especificar 

  
2- Creació, desenvolupament i promoció de producte turístic del municipi:  

- Creació de paquets turístics 
- Desenvolupament de paquets turístics 
- Establiment d’una estratègia comercial 
- Difusió dels paquets turístics, recursos i esdeveniments 
- Manteniment i actualització de continguts de la web municipal 
- Gestió de les xarxes socials 
- Promoció dels paquets o recursos turístics 
- Comercialització 
- Contacte i seguiment amb l’empresa externa, en cas que n’hi hagi 
- Organització de fires pròpies 
- Suport a l’organització de fires pròpies 
- Participació a fires organitzades per altres organismes 
- Creació o ampliació del banc d’imatges municipals 
- Suport en l'organització i promoció d'altres activitats de dinamització turística 
- Altres. Especificar 

  
3- Atenció al turista i visitant: 

- Dinamització d’equipaments i serveis turístics municipals 
- Visites guiades a equipaments o serveis municipals 
- Atenció directe a les oficines dels serveis municipals 
- Altres. Especificar 

 
13. El costos de l’assistència tècnica en matèria de turisme es desglossa de la següent manera: 

 



 
 
 

 

 

 
 

 
14. En aquesta versió de l'estudi es busca que l'Ajuntament A suporti un cost de 12.000 euros, 

per la qual cosa caldrà baixar la quantitat de temps de servei respecte les previsions 
anteriors. El resultat és que caldria fer 23 minuts menys cada setmana (el servei es presta 1 
dia per setmana a l'Ajuntament A), la qual cosa equival aproximadament a 3 dies de servei 
anual. Així doncs, per tal de que l'Ajuntament A tingui un cost de 12.000 euros anuals, 
aproximadament, caldria anar-hi 3 dies menys que a la resta d'ajuntaments. 

 
Per tant, PROPOSO,  
 

1. Formalitzar el conveni d’assistència tècnica en matèria de turisme amb l’ajuntament de 
Caldes de Montbui amb una dedicació d’un dia a la setmana i amb la possibilitat de pròrroga 
per anys posteriors. 
 

2. La data d’inici a 1 de juny de 2021. 
 

3. Reconèixer el dret de set mil tres - cents vuitanta euros amb trenta - tres cèntims d’euro 
(7.380,33 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 43 46202 corresponent a l’assistència 
tècnica de Caldes de Montbui.”  

 
 



 
 
 

 

 

2. El 18 de maig de 2021, l’Ajuntament de Caldes de Montbui, mitjançant escrit amb 
registre d’entrada E2021007294, ha manifestat la voluntat de que el conveni esmentat a 
l’informe anterior s’iniciï l’1 de juliol de 2021. 

 
3. El 18 de maig de 2021, el senyor Antoni Cornellas i Aligué, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
“ 
1. El 18 de maig de 2021 amb número de registre d’entrada E2021007294 l’Ajuntament de Caldes de 

Montbui ens comunica l’interès per part de l’ajuntament a formalitzar un nou conveni de 
col•laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d’assistència tècnica 
en Turisme amb una dedicació d’1 dia a la setmana per a l’any 2021 (de l’1 de juliol al 31 de 
desembre de 2021) i amb possibilitat de  pròrroga per a anys posteriors. 

 
2. El període de la prestació de l’assistència tècnica és de l’1 de juliol de 2021 fins el 31 de desembre 

de 2021, sent el cost d’aquest de sis mil tres-cents vint-i-sis euros (6.326,00 €). 
 
3. El cost anual de l’exercici 2021 seria de dotze mil sis-cents cinquanta-dos euros (12.652 euros), 

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

 
 
Per tant, PROPOSO, 
 
 
1. Formalitzar el conveni d’assistència tècnica en matèria de turisme amb l’ajuntament de Caldes de 

Montbui amb una dedicació d’un dia a la setmana i amb la possibilitat de pròrroga per un any 
posterior. 

 
2. Reconèixer el dret de sis mil tres-centes vint-i-sis euros (6.326,00 €) a càrrec de l’aplicació 

pressupostària 43 46202.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
8. 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. 

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

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

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

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

 



 
 
 

 

 

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

11. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens perjudici 
de les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents: 

 
a) La promoció i la protecció dels recursos turístics d'interès municipal. 
b) La declaració dels recursos turístics d'interès local i, si escau, la iniciativa perquè 

siguin declarats recursos turístics essencials. 
c) L'atorgament de les autoritzacions, les llicències i els permisos que els pertoca 

d'aprovar d'acord amb la legislació vigent. 
 
c bis) La comunicació al Registre de Turisme de Catalunya de les altes i baixes 
d'activitat dels establiments d'allotjament turístic. 
 

d) L'elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d'acord amb la 
legislació vigent. 

e) L’exercici de la funció inspectora sobre les activitats turístiques que es duguin a 
terme dins llur terme municipal, que inclouen els serveis de comercialització 
presencial o telemàtica d’aquestes activitats, i l’exercici de la potestat sancionadora 
sobre aquest mateix àmbit, en coordinació, en ambdós casos, amb l’Administració 
de la Generalitat. 

f) La promoció de l'atorgament de denominacions geoturístiques als àmbits territorials 
en què es troben inclosos i la promoció de la declaració d'interès turístic d'indrets, 
béns o serveis localitzats dins llur terme municipal. 

g) La prestació, en el cas dels municipis turístics, dels serveis mínims que estableix 
l'article 19. 

h)  La participació en el procés d'elaboració del Pla de turisme de Catalunya. 
i) L'exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna 

l'Administració de la Generalitat, d'acord amb el que estableix la legislació de règim 
local. 

 
12. L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens 

perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, 
les atribucions següents: 
 

a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment 
d’aquests recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics 
essencials. 

b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca 
d’interès turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi 
turístic, en els termes establerts per la legislació de règim local.  

c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per 
promoure la imatge de Catalunya com a marca turística.  

d) La promoció dels recursos turístics de la comarca.  
e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les 

denominacions geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial.  
f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, 

que tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès 
turístic, i potestatiu en la resta de casos.  

g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur 
àmbit territorial per a esdevenir municipis turístics.  

h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  



 
 
 

 

 

i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració 
de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.  

 
2. Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis 
turístics de competència municipal:  
 

a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en cas 
de dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim local.  

b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels 

serveis i les obres municipals. 
 
13. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

disposa que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar els  serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. El Text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril conté la mateixa previsió –article 66.1-. 
 

14. En tot cas, d’acord amb el que disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el 
municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació 
de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en matèries d’informació i promoció de 
l’activitat turística d’interès i àmbit local.  
 

15. Pel que fa a les competències previstes a la legislació de règim local pels consells 
comarcals, l’article 25 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant TRLOCC, 
corresponen a la comarca, entre d’altres, les que li atribueixi la pròpia llei en matèria de 
cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb les previsions 
de l’article 28. 

 
En aquest sentit, l’article 28 estableix que correspon a la comarca, entre d’altres: prestar 
assistència tècnic, jurídica i econòmica als municipis; cooperar amb els municipis en 
l’establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori, i establir i 
coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i 
les actuacions d’àmbit supramunicipal. 
 

16. 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.  
 

17. 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.  



 
 
 

 

 

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

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

 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 

Caldes de Montbui per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme, d’acord 
amb el redactat següent:  

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor Francesc Colomé Tenas, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros.  

 
I de l’altra, el senyor Isidre Pineda i Moncusí, alcalde president de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
assistit per la secretària de la corporació, senyora Maria Remei Sala Leal.  

 
I N T E R V E N E N 

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

 
L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha comunicat el seu interès a formalitzar un conveni de 
col•laboració en matèria de turisme amb una dedicació d’1 dia a la setmana per a l’any 2021 i pel 
període de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2021.  
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ofereix als ajuntaments assistència tècnica en matèria de 
turisme.  
 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquest conveni de 
col•laboració que subjecten a les següents   
 

C O N S I D E R A C I O N S  J U R Í D I Q U E S 
 
1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

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



 
 
 

 

 

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

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

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

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 

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

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

4. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens perjudici de les 
competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents: 

 
a) La promoció i la protecció dels recursos turístics d'interès municipal. 
b) La declaració dels recursos turístics d'interès local i, si escau, la iniciativa perquè siguin 

declarats recursos turístics essencials. 
c) L'atorgament de les autoritzacions, les llicències i els permisos que els pertoca d'aprovar 

d'acord amb la legislació vigent. 
 
c bis) La comunicació al Registre de Turisme de Catalunya de les altes i baixes d'activitat 
dels establiments d'allotjament turístic. 
 

d) L'elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d'acord amb la legislació 
vigent. 

e) L’exercici de la funció inspectora sobre les activitats turístiques que es duguin a terme dins llur 
terme municipal, que inclouen els serveis de comercialització presencial o telemàtica 
d’aquestes activitats, i l’exercici de la potestat sancionadora sobre aquest mateix àmbit, en 
coordinació, en ambdós casos, amb l’Administració de la Generalitat. 

f) La promoció de l'atorgament de denominacions geoturístiques als àmbits territorials en què es 
troben inclosos i la promoció de la declaració d'interès turístic d'indrets, béns o serveis 
localitzats dins llur terme municipal. 

g) La prestació, en el cas dels municipis turístics, dels serveis mínims que estableix l'article 19. 
h)  La participació en el procés d'elaboració del Pla de turisme de Catalunya. 
i) L'exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l'Administració de la 

Generalitat, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local. 
 

5. L’article 70.2 de la Llei de turisme disposa que dorrespon també als consells comarcals, en 
relació amb les activitats i els serveis turístics de competència municipal:  
 

a) ... 
b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
c) ... 
 

6. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter material, 
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic 
podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra administració, per 
raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme.  
 

7. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix 
que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 



 
 
 

 

 

corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de delegacions o encàrrecs de gestió 
realitzats per altres administracions.  

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

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

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en endavant l’AJUNTAMENT, per part del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, establir-ne la relació, les obligacions i el 
règim econòmic 
 
Segon. Obligacions del Consell Comarcal  
 
1. Per raó d’aquest conveni el CONSELL COMARCAL es compromet a:  
 

i. Participar en la creació, desenvolupament i  promoció de productes turístics.  
 

ii. Participar en l’establiment d’estratègies comercials.  
 

iii. Participar en la promoció de paquets termals, recursos turístics i esdeveniments de l’Oficina 
de Turisme.  
 

iv. Donar suport a l’organització de fires pròpies.  
 

v. Col·laborar en l’atenció als usuaris de l’Oficina de Turisme.  
 

vi. Participar en les visites guiades.  
 

vii. Donar suport en l’organització i promoció d’altres activitats de dinamització turística.  
 

viii. Convocar i assistir a les reunions de seguiment i coordinació del servei amb el referent tècnic 
del l’AJUNTAMENT.  

 
ix. Aixecar les actes de les sessions que es duguin a terme en virtut d’aquest conveni.  

 
x. Les altres obligacions que es derivin d’aquest conveni.  

 
2. L’assistència tècnica objecte d’aquest conveni es circumscriu a 7 hores 30 minuts setmanals. 
 
Tercer. Obligacions de l’Ajuntament  
 
Per raó d’aquest conveni l’AJUNTAMENT es compromet a:  
 

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació, documentació i dades necessaris per a complir 
satisfactòriament les funcions assistencials acordades.  

 
2. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació 

amb l’objecte d’aquest conveni.  
 



 
 
 

 

 

3. Assistir a les reunions de seguiment i coordinació del servei que convoqui el CONSELL 
COMARCAL.  

 
4. Posar a disposició del CONSELL COMARCAL els recursos necessaris per tal de facilitar la 

prestació del servei.  
 

5. Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei 
d’assistència tècnica en matèria de turisme que li sigui prestat pel CONSELL COMARCAL i 
acreditar aquesta circumstància al CONSELL COMARCAL mitjançant un certificat.  

 
6. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart d’aquest conveni.  

 
7. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  

 
Quart. Règim econòmic 
 

1. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL l’import de sis mil tres-cents vint-i-sis 
euros (6.326,00 €) per l’assistència tècnica objecte d’aquest conveni corresponent al període 
de l’1 de juliol de 2021 al 31 de desembre de 2021. 

 
2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL el cost de l’assistència tècnica 

descrit en l’epígraf precedent abans del 29 de novembre de 2021.  
 
3. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, el cost 

del servei corresponent s’actualitzarà successivament d’acord amb la variació salarial prevista 
pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada exercici. L’AJUNTAMENT 
abonarà al CONSELL COMARCAL el cost de l’assistència per meitats iguals en dos 
pagaments, un abans del 28 de juny de l’any corresponent i l’altre abans del 29 de novembre. 
 

4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que 
preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per 
l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. 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, la comissió de seguiment estarà formada per les parts següents:   

  
a) El/la tècnic/a que presti l’assistència tècnica  
b) El/la cap d’Àrea del CONSELL COMARCAL on s’adscrigui el servei.  
c) El/la gerent del CONSELL COMARCAL.  
d) El responsable polític de l’AJUNTAMENT que aculli el servei, sens perjudici que pugui 

ser acompanyat del personal tècnic que consideri oportú.  
 
Sisè. Vigència  
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de signatura i estén els seus efectes des de l’1 de juliol 
de 2021 fins al 31 de desembre de 2021. Nogensmenys, aquest conveni pot ser objecte d’una 
pròrroga d’un any mitjançant acord exprés de les parts. 
  
Setè. Causes d’extinció  
 
Aquest conveni s’extingeix per les causes següents:  

  
a) L’acord mutu entre les parts  
b) Pel compliment del termini de vigència previst per aquest conveni  



 
 
 

 

 

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) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de 
les parts 

 
Vuitè. Jurisdicció  
  
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que 
se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni.  
  
 Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.”   
 
 
4. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col•laboració amb l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 6 de maig de 2021, la senyora Nuria Nadal Ramos, Tècnica de Turisme de l’Àrea de 

Desenvolupament Local, ha emès l’informe següent: 
 
“ 

1. L’article 1.1 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, en endavant Llei de 
Turisme, estableix que és objecte de la llei regular l’ordenació i la promoció del turisme. Als 
efectes d’aquesta llei –article 2 c)- s’entén per administracions turístiques els ens i els òrgans 
públics amb competències sobre l’activitat i els serveis turístics, i els organismes que, per raó 
de llur creació, adscripció o participació, hi resten vinculats, sigui quina sigui llur naturalesa 
jurídica; que han de perseguir les finalitats enumerades a l’article 3 de la mateixa Llei. 
 

2. El Títol II de la Llei de turisme introdueix el concepte dels recursos turístics, i els classifica 
entre recursos turístics essencials, recursos turístics d’interès local i recursos turístics 
potencials. 
 

3. Pel que fa als recursos turístics locals, l’article 6.1 de la Llei de turisme els defineix com 
aquells recursos que contribueixen a incrementar les corrents turístiques cap a municipis, 
comarques o àrees concretes del territori de Catalunya.  
 

4. Ensems, l’article 11 de la Llei de turisme estableix que les administracions turístiques han 
d’impulsar la creació, la conservació i la millora dels recursos turístics, així com donar suport 
a les iniciatives públiques i privades que persegueixin aquesta mateixa finalitat.  
 

5. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens perjudici de 
les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents: 
 

 La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.  .../...  

 L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord a la 
legislació vigent.  .../....   

 La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya. 

 L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò establert per la legislació de règim 
local. 

 
6. L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens 

perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, les 
atribucions següents:  



 
 
 

 

 

 
a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment 
d’aquests recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics 
essencials.  
b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca 
d’interès turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi 
turístic, en els termes establerts per la legislació de règim local. 
c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per 
promoure la imatge de Catalunya com a marca turística. 
d) La promoció dels recursos turístics de la comarca. 
e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les 
denominacions geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial. 
f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, 
que tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès 
turístic, i potestatiu en la resta de casos. 
g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de 
llur àmbit territorial per a esdevenir municipis turístics. 
h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya. 
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna 
l’Administració de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim 
local. 

 
7. Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis turístics de 

competència municipal: 
a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en cas de 

dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim local. 
b) b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals. 
c) c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels serveis 

i les obres municipals 
 

8. A partir del que s’estipula a la Llei 13/2002 de 21 de juny de turisme de Catalunya, el Consell 
Comarcal ha d’assumir una sèrie de competències en l’àmbit del turisme. 
 

9. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i diversos ajuntaments de la comarca tenen subscrit 
un conveni de polítiques de turisme, amb vigència fins a desembre de 2021. Aquest té per 
objecte l’establiment d’un marc de col·laboració per a l’elaboració, la concertació, l’execució i 
el finançament de polítiques públiques de turisme mitjançant un pla de turisme. 
 

10. El Consell Comarcal del Vallès Oriental va crear l’any 2018 el Servei d’assistència tècnica en 
matèria de turisme per tal de donar suport i assessorant als municipis. Fins aquell moment, el 
suport als municipis del territori s’havia centrat bàsicament en la col·laboració puntual amb 
aquelles accions que els ajuntaments requerien, a banda de donar també  resposta a les 
consultes puntuals que anàvem rebent.  
 

11. L’Ajuntament de La Roca del Vallès ha comunicat al Consell Comarcal que té la voluntat de 
treballar tots els aspectes relacionats amb turisme, però els manca recursos personals tècnics 
per porta a terme tasques de suport en matèria d’activitats turístiques.  
 

12. Demana al Consell Comarcal la prestació d’assistència tècnica en turisme, per a 
desenvolupar principalment tasques de suport en matèria d’activitats turístiques amb una 
dedicació d’un dia a la setmana i amb la possibilitat de pròrroga per a anys posteriors. 
 

13. La cartera de serveis que s’ofereix als ajuntaments interessats està agrupada en tres grans 
línies de treball que són:  
 
1- Assessorament i Governança :  

- Desenvolupar propostes de plans d’acció d’acord amb els plans estratègics de 
turisme elaborats per consultors extern 
- Contacte i seguiment dels agents del sector implicats en el pla d’acció 
- Organització de reunions i taules de treball 



 
 
 

 

 

- Preparació de la documentació per les sol·licituds d’ajuts econòmics o tècnics de 
Diputació de Barcelona 
- Altres. Especificar 

  
2- Creació, desenvolupament i promoció de producte turístic del municipi:  

- Creació de paquets turístics 
- Desenvolupament de paquets turístics 
- Establiment d’una estratègia comercial 
- Difusió dels paquets turístics, recursos i esdeveniments 
- Manteniment i actualització de continguts de la web municipal 
- Gestió de les xarxes socials 
- Promoció dels paquets o recursos turístics 
- Comercialització 
- Contacte i seguiment amb l’empresa externa, en cas que n’hi hagi 
- Organització de fires pròpies 
- Suport a l’organització de fires pròpies 
- Participació a fires organitzades per altres organismes 
- Creació o ampliació del banc d’imatges municipals 
- Suport en l'organització i promoció d'altres activitats de dinamització turística 
- Altres. Especificar 

  
3- Atenció al turista i visitant: 

- Dinamització d’equipaments i serveis turístics municipals 
- Visites guiades a equipaments o serveis municipals 
- Atenció directe a les oficines dels serveis municipals 
- Altres. Especificar 

 
 

14. El costos de l’assistència tècnica en matèria de turisme es desglossa de la següent manera: 
 

 
 



 
 
 

 

 

 
 
Per tant, PROPOSO,  

 
1. Formalitzar el conveni d’assistència tècnica en matèria de turisme amb l’ajuntament de La 

Roca del Vallès amb una dedicació d’un dia a la setmana i amb la possibilitat de pròrroga per 
anys posteriors. 
 

2. La data d’inici a 1 de juny de 2021.  
 

3. Reconèixer el dret de set mil tres - cents vuitanta euros amb trenta - tres cèntims d’euro 
(7.380,33 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 43 46202 corresponent a l’assistència 
tècnica de la Roca del Vallès.”  

 

2. El 18 de maig de 2021, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, mitjançant escrit amb registre 
d’entrada E2021007349, ha manifestat la voluntat de que el conveni esmentat a l’informe 
anterior s’iniciï l’1 de juliol de 2021. 

 
3. El 18 de maig de 2021, el senyor Antoni Cornellas i Aligué, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
“ 
1. El 18 de maig de 2021 amb número de registre d’entrada E2021007349 l’Ajuntament de La Roca 

del Vallès ens comunica l’interès per part de l’ajuntament a formalitzar un nou conveni de 
col•laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d’assistència tècnica 
en Turisme amb una dedicació d’1 dia a la setmana per a l’any 2021 (de l’1 de juliol al 31 de 
desembre de 2021) i amb possibilitat de  pròrroga per a anys posteriors. 

 
2. El període de la prestació de l’assistència tècnica és de l’1 de juliol de 2021 fins el 31 de desembre 

de 2021, sent el cost d’aquest de sis mil tres-cents vint-i-sis euros (6.326,00 €). 
 
3. El cost anual de l’exercici 2021 seria de dotze mil sis-cents cinquanta-dos euros (12.652 euros), 

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

 
Per tant, PROPOSO, 
 
1. Formalitzar el conveni d’assistència tècnica en matèria de turisme amb l’ajuntament de La Roca 

del Vallès amb una dedicació d’un dia a la setmana i amb la possibilitat de pròrroga per un any 
posterior. 

 
2. Reconèixer el dret de sis mil tres-centes vint-i-sis euros (6.326,00 €) a càrrec de l’aplicació 

pressupostària 43 46202.” 

 
FONAMENTS DE DRET  
 



 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

4. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens perjudici 
de les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents: 

 
a) La promoció i la protecció dels recursos turístics d'interès municipal. 
b) La declaració dels recursos turístics d'interès local i, si escau, la iniciativa perquè 

siguin declarats recursos turístics essencials. 
c) L'atorgament de les autoritzacions, les llicències i els permisos que els pertoca 

d'aprovar d'acord amb la legislació vigent. 
 
c bis) La comunicació al Registre de Turisme de Catalunya de les altes i baixes 
d'activitat dels establiments d'allotjament turístic. 
 

d) L'elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d'acord amb la 
legislació vigent. 

e) L’exercici de la funció inspectora sobre les activitats turístiques que es duguin a 
terme dins llur terme municipal, que inclouen els serveis de comercialització 
presencial o telemàtica d’aquestes activitats, i l’exercici de la potestat sancionadora 
sobre aquest mateix àmbit, en coordinació, en ambdós casos, amb l’Administració 
de la Generalitat. 

f) La promoció de l'atorgament de denominacions geoturístiques als àmbits territorials 
en què es troben inclosos i la promoció de la declaració d'interès turístic d'indrets, 
béns o serveis localitzats dins llur terme municipal. 

g) La prestació, en el cas dels municipis turístics, dels serveis mínims que estableix 
l'article 19. 

h)  La participació en el procés d'elaboració del Pla de turisme de Catalunya. 
i) L'exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna 

l'Administració de la Generalitat, d'acord amb el que estableix la legislació de règim 
local. 

 



 
 
 

 

 

5. L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens 
perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, 
les atribucions següents: 
 

a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment 
d’aquests recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics 
essencials. 

b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca 
d’interès turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi 
turístic, en els termes establerts per la legislació de règim local.  

c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per 
promoure la imatge de Catalunya com a marca turística.  

d) La promoció dels recursos turístics de la comarca.  
e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les 

denominacions geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial.  
f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, 

que tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès 
turístic, i potestatiu en la resta de casos.  

g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur 
àmbit territorial per a esdevenir municipis turístics.  

h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració 

de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.  
 

2. Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis 
turístics de competència municipal:  
 

a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en cas 
de dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim local.  

b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels 

serveis i les obres municipals. 
 
6. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

disposa que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar els  serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. El Text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril conté la mateixa previsió –article 66.1-. 
 

7. En tot cas, d’acord amb el que disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el 
municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació 
de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en matèries d’informació i promoció de 
l’activitat turística d’interès i àmbit local.  
 

8. Pel que fa a les competències previstes a la legislació de règim local pels consells 
comarcals, l’article 25 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant TRLOCC, 
corresponen a la comarca, entre d’altres, les que li atribueixi la pròpia llei en matèria de 
cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb les previsions 
de l’article 28. 

 
En aquest sentit, l’article 28 estableix que correspon a la comarca, entre d’altres: prestar 
assistència tècnic, jurídica i econòmica als municipis; cooperar amb els municipis en 
l’establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori, i establir i 



 
 
 

 

 

coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i 
les actuacions d’àmbit supramunicipal. 
 

9. 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.  
 

10. 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.  
 

11. L’article 179.1.b) del TRLMRLC estableix que és necessari l’informe previ del secretari o 
secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o de qui legalment 
els substitueixi, per a adoptar els acords següents: …Sempre que es tracta de matèries 
per a les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.  
 

 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la 

Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme, d’acord 
amb el redactat següent:  

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor Francesc Colomé Tenas, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretari accidental de la corporació, senyor Jordi Vendrell i Ros.  

 
I de l’altra, el senyor Albert Gil i Gutierrez, alcalde president de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
assistit pel secretaro de la corporació, el senyor Antoni Peralta Garcerà.  

 
I N T E R V E N E N 

 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre.  
 
L’alcalde president, en nom i representació de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en virtut del que 
disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la 
redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre.  
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del Reial decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 



 
 
 

 

 

  
Totes les 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 

 
L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha comunicat el seu interès a formalitzar un conveni de 
col·laboració en matèria de turisme amb una dedicació d’1 dia a la setmana per a l’any 2021 i pel 
període de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2021.  
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ofereix als ajuntaments assistència tècnica en matèria de 
turisme.  
 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquest conveni de 
col·laboració que subjecten a les següents   
 
 

C O N S I D E R A C I O N S  J U R Í D I Q U E S 
 
1. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 

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

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

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

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

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 

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

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

4. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens perjudici de les 
competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents: 

 
a) La promoció i la protecció dels recursos turístics d'interès municipal. 
b) La declaració dels recursos turístics d'interès local i, si escau, la iniciativa perquè siguin 

declarats recursos turístics essencials. 
c) L'atorgament de les autoritzacions, les llicències i els permisos que els pertoca d'aprovar 

d'acord amb la legislació vigent. 
 
c bis) La comunicació al Registre de Turisme de Catalunya de les altes i baixes d'activitat 
dels establiments d'allotjament turístic. 
 

d) L'elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d'acord amb la legislació 
vigent. 

e) L’exercici de la funció inspectora sobre les activitats turístiques que es duguin a terme dins llur 
terme municipal, que inclouen els serveis de comercialització presencial o telemàtica 
d’aquestes activitats, i l’exercici de la potestat sancionadora sobre aquest mateix àmbit, en 



 
 
 

 

 

coordinació, en ambdós casos, amb l’Administració de la Generalitat. 
f) La promoció de l'atorgament de denominacions geoturístiques als àmbits territorials en què es 

troben inclosos i la promoció de la declaració d'interès turístic d'indrets, béns o serveis 
localitzats dins llur terme municipal. 

g) La prestació, en el cas dels municipis turístics, dels serveis mínims que estableix l'article 19. 
h)  La participació en el procés d'elaboració del Pla de turisme de Catalunya. 
i) L'exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l'Administració de la 

Generalitat, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local. 
 

5. L’article 70.2 de la Llei de turisme disposa que dorrespon també als consells comarcals, en 
relació amb les activitats i els serveis turístics de competència municipal:  
 

a) ... 
b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
c) ... 
 

6. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya preveu la realització d’activitats de caràcter material, 
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic 
podrà ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra administració, per 
raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme.  
 

7. L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix 
que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de delegacions o encàrrecs de gestió 
realitzats per altres administracions.  

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

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

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme a 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, per part del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, establir-ne la relació, les obligacions i el 
règim econòmic 
 
Segon. Obligacions del Consell Comarcal  
 
1. Per raó d’aquest conveni el CONSELL COMARCAL es compromet a:  
 

i. Participar en la creació, desenvolupament i  promoció de productes turístics.  
 

ii. Participar en l’establiment d’estratègies comercials.  
 

iii. Participar en la promoció de paquets termals, recursos turístics i esdeveniments de l’Oficina 
de Turisme.  
 

iv. Donar suport a l’organització de fires pròpies.  
 

v. Col·laborar en l’atenció als usuaris de l’Oficina de Turisme.  



 
 
 

 

 

 
vi. Participar en les visites guiades.  

 
vii. Donar suport en l’organització i promoció d’altres activitats de dinamització turística.  

 
viii. Convocar i assistir a les reunions de seguiment i coordinació del servei amb el referent tècnic 

del l’AJUNTAMENT.  
 

ix. Aixecar les actes de les sessions que es duguin a terme en virtut d’aquest conveni.  
 

x. Les altres obligacions que es derivin d’aquest conveni.  
 
2. L’assistència tècnica objecte d’aquest conveni es circumscriu a 7 hores 30 minuts setmanals. 
 
Tercer. Obligacions de l’Ajuntament  
 
Per raó d’aquest conveni l’AJUNTAMENT es compromet a:  
 

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació, documentació i dades necessaris per a complir 
satisfactòriament les funcions assistencials acordades.  

 
2. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació 

amb l’objecte d’aquest conveni.  
 

3. Assistir a les reunions de seguiment i coordinació del servei que convoqui el CONSELL 
COMARCAL.  

 
4. Posar a disposició del CONSELL COMARCAL els recursos necessaris per tal de facilitar la 

prestació del servei.  
 

5. Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei 
d’assistència tècnica en matèria de turisme que li sigui prestat pel CONSELL COMARCAL i 
acreditar aquesta circumstància al CONSELL COMARCAL mitjançant un certificat.  

 
6. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart d’aquest conveni.  

 
7. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  

 
Quart. Règim econòmic 
 

1. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL l’import de sis mil tres-cents vint-i-sis 
euros (6.326,00 €) per l’assistència tècnica objecte d’aquest conveni corresponent al període 
de l’1 de juliol de 2021 al 31 de desembre de 2021. 

 
2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL el cost de l’assistència tècnica 

descrit en l’epígraf precedent abans del 29 de novembre de 2021.  
 
3. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, el cost 

del servei corresponent s’actualitzarà successivament d’acord amb la variació salarial prevista 
pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada exercici. L’AJUNTAMENT 
abonarà al CONSELL COMARCAL el cost de l’assistència per meitats iguals en dos 
pagaments, un abans del 28 de juny de l’any corresponent i l’altre abans del 29 de novembre. 
 

4. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb el que 
preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL COMARCAL per 
l’objecte d’aquest conveni. 

 
Cinquè. 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, la comissió de seguiment estarà formada per les parts següents:   

  
a) El/la tècnic/a que presti l’assistència tècnica  
b) El/la cap d’Àrea del CONSELL COMARCAL on s’adscrigui el servei.  
c) El/la gerent del CONSELL COMARCAL.  
d) El responsable polític de l’AJUNTAMENT que aculli el servei, sens perjudici que 
pugui ser acompanyat del personal tècnic que consideri oportú.  

 
Sisè. Vigència  
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de signatura i estén els seus efectes des de l’1 de juliol 
de 2021 fins al 31 de desembre de 2021. Nogensmenys, aquest conveni pot ser objecte d’una 
pròrroga d’un any mitjançant acord exprés de les parts. 
  
Setè. Causes d’extinció  
 
Aquest conveni s’extingeix per les causes següents:  

  
a) L’acord mutu entre les parts  
b) Pel compliment del termini de vigència previst per aquest conveni  
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) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol 
de les parts 

 
Vuitè. Jurisdicció  
  
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que 
se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni.  
  
 Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.”   
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova les propostes d’urgència 3 i 4 per unanimitat dels 32 membres presents, 
essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000278, de 22 d'abril de 
2021, al 2021PRES000327, de 12 de maig de 2021. 
 
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Presidència del 
2021PRES000278, de 22 d'abril de 2021, al 2021PRES000327, de 12 de maig de 2021. 
 



 
 
 

 

 

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER000441, de 22 d'abril de 2021, 
al 2021GER000552, de 12 de maig de 2021. 
 
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, decrets de Gerència del 
2021GER000441, de 22 d'abril de 2021, al 2021GER000552, de 12 de maig de 2021. 
 
INTERVENCIÓ 
 
3. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. (1r trimestre 2021) 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de l’informe següent: 
 
“1.- Introducció i marc legal. 
 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (LLCM), determina en 
el seu article quart l'obligatorietat de les Corporacions locals d'elaboració i remissió al Ministeri 
d'Economia i Hisenda d'un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local. 
 
L’article 4 de l’esmentada Llei 15/2012 estableix l’obligació pels tresorers o , en el seu defecte els 
Interventors de les Corporacions locals d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis previstos en la Llei del pagament de les obligacions de l’Entitat local, que ha d’incloure 
necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint 
el termini. 
 
2.- Dades corresponents al períodes de morositat. 
 
Per realitzar aquest informe s’han pres les dades de les factures pagades durant el trimestre de 
referència per part del Consell Comarcal que s’han comptabilitzat pel registre de factures del 
programa de comptabilitat. 
 

Factures pagades a data 31/03/2021 

 
Així doncs, durant el primer trimestre de l’exercici 2021 el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha 
comptabilitzat un nombre de  587 pagaments de factures registrades per comptabilitat segons el 
quadrant següent: 
 

 
 
 



 
 
 

 

 

 

Factures pendents de pagament a data 31/03/2021 

 
Durant el primer trimestre de l’exercici 2021 el consell Comarcal del Vallès Oriental ha comptabilitzat 
un nombre de factures pendents de pagament pel registre de factures al final del període segons els 
següents quadres. 
 
Aquests pagaments pendents es troben diferenciats d’acord amb la circular del Ministeri, en les 
classificacions sense import se suposa que no existeixen despeses i no apareixen reflectides. 
 

 
 
 
El període mig de pagament a proveïdors durant el present trimestre es: 
 
 

Códi entitat Entitat Rati operacions 
pagades 

Rati operacions 
pendents de 
pagament 

Període mitjà de 
pagament 
trimestral 

09-08-011-RR-000 Cm. Vallès Oriental (12,24) (0,00) (12,24) 

 
 

Interessos de demora pagats en el trimestre  

 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental no ha satisfet i/o pagat cap import en concepte d’interessos 
de demora pel període excedit entre el dia de pagament i el dia legalment establert.” 
 

 
4. Donar compte de l’aprovació de la liquidació de l’exercici 2020 del Consell 
Comarcal. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb l’article 191 del Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març i l’art. 89 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del 



 
 
 

 

 

títol 6è de Llei reguladora de les hisendes locals, s'ha confeccionat la liquidació del 
pressupost corresponent a l’exercici de 2019. 
 

2. El 8 de març de 2021, el President del Consorci per a la gestió de residus del Vallès 
Oriental va aprovar la liquidació  del pressupost d’aquest organisme així com el de la 
societat participada Serveis ambientals del Vallès S.A (SAVOSA), el resultat del qual ha 
estat retut a aquest Consell Comarcal a efectes  d'aprovació de la liquidació en els 
termes previstos a l’article 93 de les Bases d'execució del pressupost general de l'entitat.  

 
3. El 29 d’abril de 2021 la Interventora de Fons ha emès un informe econòmic financer 

respecte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020 corresponent al pressupost del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental així com l’informe d’estabilitat pressupostària en els 
termes previstos en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 
 

 
FONAMENTS DE DRET 
 

 L’article 191.3 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que l’aprovació de la liquidació del 
pressupost correspon al president de l’entitat local, previ informe de la intervenció. 

 

 L’article 90 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I 
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals 
(LRHL), correspondrà al president de l’entitat local, previ informe de la intervenció, 
l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’entitat local. 

 

 L’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model 
Normal de comptabilitat local. 

 
 
Pel que s’ha exposat, PROPOSO: 
 
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 
l’exercici 2020 de conformitat amb el detall que tot seguit s' indica: 

 

1. CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL  

 
 
A) LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 
 

 
 



 
 
 

 

 

 
 
B) RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 

 
 
 
C) ROMANENT DE TRESORERIA 
 

 
 
 

2. CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL  

 
A) LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 

 



 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
B) RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 

 

 
 
 
C) ROMANENT DE TRESORERIA 

 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
Segon. Donar trasllat al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri, d'acord amb 
el que estableixen  els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març i 90.2 del Reial Decret 
500/1990 de 20 d' abril.  
 
Tercer. Ordenar la remissió de còpia d' aquesta liquidació als òrgans competents,  tant de la 
Delegació d' Hisenda com de la Comunitat Autònoma.” 
 
 
ÀREA D’HABITATGE 
 
5. Donar compte de la memòria de l’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental 
de l’any 2020. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de la memòria següent: 
 
“1. DESCRIPCIÓ 

1.1. Antecedents  
El Consell Comarcal ofereix des de fa més de deu anys el servei de l’oficina d’habitatge, 
amb tasques d’informació i atenció ciutadana en matèria d’habitatge, gestionant i tramitant 
expedients corresponents als programes d’àmbit tècnic relatius a l’habitabilitat, les 
inspeccions tècniques i la rehabilitació d’habitatges. 
 
Ara bé, dins del Programa d’Actuació Comarcal (PAC) del Consell Comarcal prorrogat al 
2018-2021 el 4 de desembre de 2018, es defineixen set línies bàsiques i estratègiques 
d’actuació del Consell en quant a l’assessorament, suport i coordinació, tan tècnicament 
com jurídicament als ajuntaments de la comarca. A la primera línia estratègica que és 
destinada a l’atenció a les persones, trobem les accions vinculades a l’ampli món de 
l’habitatge, com les centrades en la gestió, tramitació, l’assessorament i la gestió de serveis 
en matèria d’habitatge, per mitjà de l’Oficina Comarcal d’Habitatge (en endavant OCH).  
 
Seguint aquesta línia d’actuació durant el transcurs de l’any 2016 es va aprovar per Ple del 
Consell Comarcal l’OCH, a fi de promoure, desenvolupar i gestionar polítiques públiques en 



 
 
 

 

 

matèria d’habitatge amb criteris de qualitat, assegurant la igualtat d’oportunitats i facilitant 
l’accés i el manteniment a l’habitatge als ciutadans de la comarca. En aquest sentit la cartera 
de serveis aprovada, amb el plantejament de servei integral, preveu les accions següents: 
 

 Serveis de tràmit: són aquells serveis dirigits a la ciutadania de la comarca 
d’assessorament, gestió i tramitació d’ajuts socials; mediacions, tramitacions d’ajuts i 
assessorament tècnic de rehabilitació d’edificis i habitatges, i sol·licituds de cèdules 
d’habitabilitat, així com l’assistència als municipis de la comarca per al 
desenvolupament de les polítiques d’habitatges, o per al desenvolupament dels 
instruments adreçats al foment de la conservació i la rehabilitació del parc 
d’habitatges. 
 

 Serveis cívics: són aquells serveis dirigits als ens locals i a la ciutadania de la 
comarca  d’assistència i assessorament tècnic-jurídic per a la mediació sobre temes 
hipotecaris i de lloguer, i sobre processos d’execució hipotecària i desnonaments; 
d’assessorament i tramitació dels expedients per a la Mesa de valoració per a 
situacions d’emergències econòmiques i socials, així com d’assessorament i 
assistència tècnico jurídica als ens locals per al desenvolupament de la protecció 
pública de l’habitatge (inclou polítiques orientades a l’obtenció d’habitatge), per 
garantir el compliment dels mecanismes establerts per a la resolució de les 
situacions de sobreeendeutament del deute hipotecari, amb l’objectiu de garantir el 
manteniment de l’habitatge o el reallotjament de les famílies en risc d’exclusió 
residencial; i l’assessorament tècnico-jurídic en matèria de pobresa energètica. 
 

 Governança: tasques dirigides a potenciar el suport en la presa de decisions als 
responsables polítics i als agents socials i econòmics per mitjà d’accions com: 
fomentar acords de col·laboració amb el Deganat del partit judicial de Granollers i 
Mollet del Vallès per poder acompanyar en el procés d’execució hipotecària i de 
desnonament als usuaris afectats de la comarca així com als professionals públics 
implicats en l’acompanyament d’aquestes famílies; fomentar la signatura del Protocol 
d'execució de diligències de llançament als partits judicials de Catalunya; assistir i 
assessorar als ens locals de la comarca per a desenvolupar instruments dirigits a 
evitar la desocupació injustificada permanent dels habitatges, per a garantir la funció 
social de la propietat; així com la creació d’un espai de treball formatiu, la taula de 
coordinació comarcal pel dret de l’habitatge. 
 

En conseqüència no és fins a l’any 2016 que s’amplien els tràmits gestionats al Consell 
Comarcal en virtut dels convenis de col·laboració subscrits amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, moment en que es passa a afegir a l’àmbit tècnic ja gestionat, els tràmits d’àmbit 
social, augmentant de forma exponencial, any rere any, el volum d’expedients i visites 
ateses. 
 
 
1.2. Àmbit d’actuació, ubicació i dades de contacte 
Àmbit d’actuació 
L’OCH dóna servei a tota la ciutadania de la comarca del Vallès Oriental, uns/unes 409.638 
habitants amb 148.710 llars, no obstant cal matissar en aquest aspecte: 

- Pel que fa als serveis de tràmits s’ofereix a tota la ciutadania, tret dels municipis 
que disposen d’Oficina Local d’Habitatge (en endavant OLH): Granollers, Mollet del 
Vallès, Parets del Vallès, Caldes de Montbui i Sant Celoni (amb abast supramunicipal 
als municipis de Campins, Fogars de Montclús, Gualba, Llinars del Vallès, Montseny, 
Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de 
Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, Vallgorguina i Vilalba Sasserra). En total uns 
203.611 habitants, corresponents als 22 municipis de la comarca que no disposen 
del servei d’OLH.  



 
 
 

 

 

- Respecte als serveis cívics, el Consell Comarcal en tant que esdevé Àrea Bàsica 
dels Serveis Socials de la comarca (inclou tots els municipis tret de Granollers i 
Mollet del Vallès, un total de 297.045 habitants), els ofereix aquest catàleg de 
serveis.  

- Finalment, pel que fa a la Governança, aquesta cartera de serveis es formalitza 
mitjançant un conveni amb els ajuntaments interessats. Durant el 2017 es van 
formalitzar convenis amb Montmeló, les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, i la 
Roca del Vallès, convenis que s’han prorrogat 4 anys més a finals d’any, i durant el 
2018 amb la Garriga. Per altra banda, actualment també hi ha signats convenis amb 
la Llagosta i Montornès del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 
d’habitatge.  

A més a més cal incidir que, tot i aquestes consideracions dutes a terme amb anterioritat, 
com a ens supramunicipal sempre s’atenen les peticions dels usuaris/àries fetes a la nostra 
entitat, o bé perquè no totes les OLH ofereixen tots els serveis, o bé per elecció de la 
mateixa ciutadania, motiu pel qual es pot apreciar en les dades inclús tramitacions de 
ciutadania de fora de la comarca. 
Ubicació i dades de contacte 
L’OCH es troba ubicada a l’edifici del Consell Comarcal del Vallès Oriental: carrer Miquel 
Ricomà, 46, 08401 Granollers, telèfon 938 600 700, i mail habitatge@vallesoriental.cat 
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9:30 h a 13:30 h i els dimecres de 
16:00 h a 18:00 h. Sempre s’atén a la ciutadania amb cita prèvia, tant per assessoraments 
com per entrar documentació per Registre. 
En aquest sentit cal tenir en compte els períodes de jornada intensiva que existeixen durant 
l’any: 

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

 Període comprès entre el penúltim dilluns de desembre al segon dilluns de gener.  
 Període corresponent al període de vacances escolars de setmana santa.  

 
1.3. Organització i funcionament de l’Oficina Comarcal d’Habitatge 
 
L’organització de l’OCH depèn de l’àrea de Serveis Personals del Consell Comarcal, i està 
integrada per una responsable, dos tècnics d’habitatge, tres administratives, una jurista en 
pràctiques i el suport puntual d’un advocat.  
El personal d’aquesta oficina és un equip humà, dinàmic, i multidisciplinari amb una clara 
vocació de servei públic, que té l’experiència professional adient per donar resposta i 
solucions a les controvèrsies sorgides en la matèria. 
 

2. SERVEIS 
 
2.1. Informació i assessorament general 
 

L’OCH esdevé un punt de referència on la població es pot adreçar per a fer qualsevol tipus 
de consulta i tràmit en matèria d’habitatge. 
 
Principalment els usuaris/àries d’aquesta oficina són: 

 Col·lectius en risc d’exclusió residencial. 
 Persones que volen accedir a prestacions econòmiques per al pagament de rendes 

de lloguer o quotes hipotecàries dels seu habitatge. 
 Propietaris d’habitatges disponibles per ésser llogats i interessats en les garanties 

que s’ofereixen des del programa de la Borsa de mediació per al Lloguer social. 
 Professionals i persones interessades en la tramitació i l’assessorament de tràmits 

d’àmbit tècnic. 
 Professionals de Serveis Socials de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials. 

mailto:habitatge@vallesoriental.cat


 
 
 

 

 

En atenció a les dades disponibles, les visites ateses i les tasques d’assessorament i 
d’informació han augmentat un 15,11 % respecte a l’any anterior, però en termes absoluts 
esdevé un creixement del 102,28 % respecte a l’any 2016, moment en que l’OCH va 
ampliar els tràmits oferts fins al moment. Es pot apreciar en el gràfic següent l’augment 
exponencial en el nombre d’atencions en els darrers anys. Així mateix, cal prendre en 
consideració les circumstàncies que s’han viscut durant el 2020 respecte a la situació de 
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, i que des del 14 de març fins a l’1 de juny la seu 
del Consell Comarcal va romandre tancada.  
 
 

2.2. Serveis de tràmits 
Tal i com ja hem desglossat a l’apartat primer de la memòria, l’OCH té una cartera de 
serveis  desglossada en tres grans blocs: serveis de tràmit, serveis cívics i governança. En 
aquest apartat ens centrarem en l’activitat duta a terme durant l’any 2020 dels serveis de 
tràmit, recordem que són aquells serveis dirigits a la ciutadania de la comarca consistents 
en l’assessorament, gestió i tramitació d’ajuts socials; mediacions, tramitacions d’ajuts i 
assessorament tècnic de rehabilitació d’edificis i habitatges, sol·licituds de cèdules 
d’habitabilitat, així com l’assistència als municipis de la comarca per al desenvolupament de 
les polítiques d’habitatges, o per al desenvolupament dels instruments adreçats al foment de 
la conservació i la rehabilitació del parc d’habitatges. 
 
En aquest sentit existeix hi ha una clara divisió atenent la naturalesa dels tràmits: 
 

- Àmbit tècnic: que inclou l’assessorament especialitzat i personalitzat als 
usuaris/àries, així com la gestió i tramitació, dels ajuts a la rehabilitació, de les 
cèdules d’habitabilitat (primera, segona ocupació i duplicats), i de les inspeccions 
tècniques d’edificis. 
 

- Àmbit social: que inclou l’assessorament especialitzat i personalitzat als 
usuaris/àries, així com la gestió i tramitació, dels ajuts d’especial urgència, de les 
prestacions per al pagament del lloguer (renovacions i noves sol·licituds), de les  
sol·licituds d’habitatge de protecció oficial... 



 
 
 

 

 

 
2.2.1. TRÀMITS D’ÀMBIT TÈCNIC 

A) CÈDULES D’HABITABILITAT 
Informació general  
La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte 
per ser destinat a residència de les persones i compleix les condicions tècniques 
d’habitabilitat establertes a la normativa vigent. Aquest document esdevé necessari per a la 
transmissió del bé immoble ja sigui per venda, lloguer o cessió d'ús; en primera transmissió 
o en posteriors, així com per donar-se d'alta dels subministraments bàsics. Cal tenir present 
que l’atorgament de la cèdula d'habitabilitat no suposa la legalització de les construccions 
pel que fa a l'adequació de l'ús d'habitatge a la legalitat urbanística. 

 
Les diferents tipologies de cèdules existents són: 

 De primera ocupació: quan es refereix a 
habitatges de nova construcció. 

 De primera ocupació de rehabilitació: quan es 
refereix a habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran 
rehabilitació (augment del nombre d’habitatges, canvi d’ús per crear un habitatge, 
redistribució total de l’habitatge: ampliacions, remuntes i enderrocament de tot l’edifici en 
què es deixen únicament les façanes). 

 De segona ocupació: quan es refereix a 
habitatges que ja existeixen. 
 

Evolució i activitat 2020 
A les dades del quadre adjunt es pot apreciar l’activitat duta a terme per l’OCH en referència 
a aquest tràmit així com el desglossament per municipi i tipologia descrita anteriorment. Per 
altra banda podem apreciar l’elevat nombre d’expedients tramitats que no són de la comarca 
del Vallès Oriental, representant un 21 % del total de l’activitat. Per altra banda, des de 
l’OCH s’ha gestionat un volum important de tramitacions de municipis que ja disposen 
d’oficina pròpia, representant un total del 33 % de l’activitat.  
 

ACTIVITAT OCH CÈDULES D'HABITABILITAT 2020 

 

ÀMBIT 

TOTAL 

 

Vallès 
Oriental 

Fora 
comarca 

Cèdules de primera ocupació 97 19 116 

Percentatge respecte a la totalitat 83,62% 16,38% 27,04% 

Cèdules de segona ocupació 182 30 212 

Percentatge respecte a la totalitat 85,85% 14,15% 49,42% 

Duplicats de cèdules  60 41 101 

Percentatge respecte a la totalitat 59,41% 40,59% 23,54% 

TOTAL 339 90 429 

Percentatge respecte a la totalitat 79,02% 20,98% 100,00% 

 
 
 
 

Cèdules de primera ocupació 

  
   Total cèdules gestionades 116 

   
  

   Vallès Oriental 
 

 

Fora de la comarca 

 
  

   



 
 
 

 

 

Municipi 
Núm. Cèdules 
gestionades 

 

Municipi 

Núm. 
Cèdules 

gestionade
s 

Aiguafreda 1 

 

Avinyó 1 

Bigues i Riells 1 

 

Begur 1 

Canovelles 2 

 

Campelles 1 

Cardedeu 2 

 

Castellar del Vallès 2 

L'Ametlla del Vallès  8 

 

Collbató 2 

Les Franqueses del Vallès 12 

 

Forallac 1 

La Garriga 4 

 

Matadepera 1 

La Roca del Vallès 4 

 

Montgat 2 

Granollers 25 

 

Palau Solità i Plegamans 1 

Lliçà d'Amunt 4 

 

Pals 1 

Lliçà de Vall 4 

 

Ripollet 1 

Llinars del Vallès 7 

 

Sabadell 4 

Martorelles 1 

 

Santa Coloma de Cervelló 1 

Mollet del Vallès 4 

 

Total 19 

Montmeló 1 

   Montornès del Vallès 5 

   Parets del Vallès 1 

   Sant Antoni de Vilamajor 4 

   Sant Pere de Vilamajor 1 

   Santa Eulàlia de Ronçana 3 

   Vallromanes 2 

   Vilanova del Vallès 1 

   Total 97 

    
 

Cèdules de segona ocupació 

  
   Total cèdules gestionades 212 

   
  

   Vallès Oriental 
 

 

Fora de la comarca 

 
  

   
Municipi 

Núm. 
Cèdules 

gestionades 
 

Municipi 
Núm. 

Cèdules 
gestionades 

Bigues i Riells 37 

 

Badalona 1 

Canovelles 4 

 

Barcelona 12 

Cànoves i Samalús 5 

 

Cabrera de Mar 1 

Cardedeu 20 

 

Calonge 1 

L'Ametlla del Vallès 4 

 

Dosrius 1 

Les Franqueses del Vallès 7 

 

Palamós 1 

La Garriga 10 

 

Ripoll 10 

La Roca del Vallès 3 

 

Sabadell 2 



 
 
 

 

 

Granollers 37 

 

Santa Perpètua de Moguda 1 

Lliçà d'Amunt 7 

   Lliçà de Vall 2 

 

Total 30 

Llinars del Vallès 13 

   Mollet del Vallès 15 

   Montmeló 1 

   Parets del Vallès 2 

   Sant Antoni de Vilamajor 7 

   Sant Fost de Campsentelles 1 

   Sant Pere de Vilamajor 2 

   Santa Eulàlia de Ronçana 3 

   Santa Maria de Palautordera 1 

   Vilalba Sasserra 1 

   Total 182 

    
 

Duplicats de cèdules  

  
   Total cèdules gestionades 101 

   
  

   Vallès Oriental 
 

 

Fora de la comarca 

 
  

   
Municipi 

Núm. 
Cèdules 

gestionades 
 

Municipi 
Núm. 

Cèdules 
gestionades 

Aiguafreda 1 

 

Alguaire 1 

Bigues i Riells 3 

 

Badia del Vallès 1 

Canovelles 3 

 

Balaguer 1 

Cardedeu 7 

 

Balenyà 1 

Granollers 25 

 

Barcelona 8 

La Garriga 2 

 

Camprodon 12 

La Roca del Vallès 4 

 

Cunit 1 

L'Ametlla del Vallès 1 

 

Esplugues de Llobregat 1 

Les Franqueses del Vallès 6 

 

Girona 1 

Lliçà d'Amunt 2 

 

Hospitalet de Llobregat 1 

Lliçà de Vall 1 

 

Monistrol de Calders 1 

Llinars del Vallès 1 

 

Sabadell 2 

Mollet del Vallès 1 

 

Sant Boi de Llobregat 2 

Montornès del Vallès 1 

 

Sant Vicenç de Castellet 1 

Sant Antoni de Vilamajor 1 

 

Terrassa 6 

Sant Pere de Vilamajor 1 

 

Viladecavalls 1 

Total 60 

 

Total 41 

 
Durant l’any 2008 el Consell Comarcal va introduir aquest tipus de tràmit entre els oferts per 
l’OCH i segons el quadre adjunt podem veure la seva evolució, on es pot apreciar que 



 
 
 

 

 

durant el 2020 s’ha augmentat un 14 % el nombre d’expedients tramitats respecte al 
2019. 
 

 
 
 
Cal tenir en compte que, segons el conveni subscrit amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya (en endavant AHC), el finançament rebut pel tràmit només contempla 
l’abonament per la tramitació cèdules d’habitabilitat de la comarca on s’ubica l’OCH, i per les 
de fóra de la comarca no fa cap tipus de pagament, al igual que ens passa per la tramitació 
dels duplicats de cèdules d’habitabilitat siguin de la comarca o no. En conseqüència, tot i 
l’elevat nombre de cèdules tramitats només generen finançament les enunciades 
anteriorment. 
 
Analitzades les dades podem destacar els municipis de procedència d’on s’han tramitat més 
cèdules d’habitabilitat de primera ocupació: Granollers, les Franqueses del Vallès, i l’Ametlla 
del Vallès; i pel que fa a les de segona ocupació: Granollers, Bigues i Riells, i Cardedeu.  
 
Respecte als duplicats, en primer terme trobem a Granollers, seguit de Cardedeu, i les 
Franqueses del Vallès. En atenció a aquestes dades cal destacar que tant Granollers com 
Mollet del Vallès disposen d’OLH  pròpia.  
 
 
B)  AJUTS DE REHABILITACIÓ 
Informació general  
Els ajuts a la rehabilitació són subvencions a fons perdut atorgades per l’AHC per tal de 
promoure en els edificis la conservació, la millora de la qualitat i de la sostenibilitat, així com 
l’execució dels ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat 
millorant les condicions dels edificis residencials. Els possibles beneficiaris d’aquests ajuts 
són les comunitats de propietaris, les persones propietàries d’edificis d’habitatges, llogaters 
amb l’autorització de la propietat, administracions públiques, altres organismes i entitats de 
dret públic. 
 
Aquest tipus d’ajuts es poden sol·licitar sempre que hi hagi oberta una convocatòria pública 
convocada anualment per l’AHC, en aquest sentit durant l’any 2020 es va obrir durant el 
tercer trimestre el termini de presentació. Així mateix els edificis han de reunir una sèrie de 
requisits que venen establerts a la mateixa convocatòria. 
 
Evolució i activitat 2020 



 
 
 

 

 

L’activitat duta a terme per l’OCH es desglossa en el quadre següent on es pot apreciar que 
el municipi amb el major nombre d’expedients tramitats és Montmeló, seguit de 
Cardedeu. 
 
Així mateix, l’import total de la subvenció atorgada a la comarca, un cop justificats 
corresponentment els expedients de referència, és de 173.313,48 €. 
 

 
Tot i que l’activitat duta a terme pel Consell Comarcal és molt anterior al 2008, a efectes de 
tenir la mateixa comparativa amb cèdules d’habitabilitat es mostra l’evolució d’aquest tipus 
d’ajuts al llarg dels anys enunciats. Cal tenir en compte que els resultats obtinguts durant els 
anys 2011, 2012 i 2013 són deguts a l’absència de convocatòries obertes per part de l’AHC 
per aquest tipus d’ajut.  
 
Així mateix el resultat obtingut durant l’any 2020, suposa una reducció del nombre 
d’expedients en un 38 % respecte a l’any anterior.   
 

 
 
 
 
 
 

MUNICIPIS DEL VALLÈS 

ORIENTAL
Núm. expedients

Núm. expedients 

aprovats

Núm. expedients 

denegats/desistits 

Import subvenció anual 

inicialment aprovada

% sobre el 

total atorgat

Canovelles 1 1 21.358,05 € 12,32%

Cardedeu 2 2 0,00 € 0,00%

Les Franqueses del Vallès 1 1 31.581,63 € 18,22%

La Garriga 1 1 0,00 € 0,00%

Granollers 1 1 0,00 € 0,00%

La Llagosta 1 1 26.225,50 € 15,13%

Martorelles 1 1 28.230,46 € 16,29%

Montmeló 6 4 2 65.917,84 38,03%

Vilanova del Vallès 1 1 0,00 0,00%

TOTAL 15 8 7 173.313,48 € 100,00%

AJUTS A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS RESIDENCIALS 2020



 
 
 

 

 

 
C)  INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS (ITE) - CERTIFICAT D'APTITUD DE L'EDIFICI 
Informació general  
La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de 
l'edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar el seu estat en el moment 
de la inspecció i, orientar a la propietat en les actuacions a realitzar en el compliment del 
deure de conservació i manteniment a que es troba obligada.  
 
Un cop obtingut l'informe tècnic, s’ha de sol·licitar a l'Administració el certificat d'aptitud de 
l'edifici en qüestió. La sol·licitud d’aquest tipus de certificat és vigent a partir de l’entrada en 
vigor del Decret 187/2010, de 23 de novembre, febrer de 2011 sobre la inspecció tècnica 
dels edificis d'habitatges, anteriorment era el denominat TEDI (Test de l’Edifici) i III (Informe 
Intern d’Idoneïtat), informes necessaris per a demanar els ajuts de rehabilitació i que es 
duien a terme des de l’OCH. 
 
Evolució i activitat 2020 
Durant l’any 2020 s’han tramitat 9 expedients d’aquesta tipologia en contra dels 46 tramitats 
durant l’any 2018. Aquesta davallada és causada majoritàriament per la possibilitat d’incoar 
el tràmit via electrònica. 
 
A les dades del quadre adjunt es pot observar l’activitat duta a terme per l’OCH en referència 
a aquest tràmit, on es pot apreciar que majoritàriament són expedients de fora de la nostra 
comarca: 
 

En el següent gràfic es pot percebre l’augment considerable respecte a l’any anterior: 
 

MUNICIPIS VALLÈS 

ORIENTAL
Núm. sol·licituds ITE

% sobre la totalitat 

gestionada

Parets del Vallès 3 100,00%

TOTAL 3 100,00%

MUNICIPIS FORA COMARCA Núm. sol·licituds ITE
% sobre la totalitat 

gestionada

Cornellà de Llobregat 1 16,67%

Santa Coloma de Gramanet 1 16,67%

Barcelona 1 16,67%

Hostpitalet de Llobregat 3 50,00%

TOTAL 6 100,00%

9

Certificats d’Aptitud de l’Edifici (ITE) 2020

TOTAL SOL·LICITUDS ITE REGISTRADES



 
 
 

 

 

 
2.2.2. TRÀMITS D’ÀMBIT SOCIAL 

 
A) RENOVACIONS D’AJUTS AL LLOGUER  

 
Informació general  
Són prestacions a fons perdut que atorga l’AHC a fi de contribuir al pagament mensual del 
lloguer. Les convocatòries que preveuen aquest tipus de subvencions són anuals i 
publicades per AHC, i en els darrers anys sempre s’han obert i tancat durant el primer 
trimestre de l’any, en concret durant el 2020 s’ha iniciat el 20 de gener i ha finalitzat el 30 
d’abril de 2020, ambdós inclosos.  
 
Les persones que tenen dret a la presentació d’aquestes renovacions són els sol·licitants 
que van tenir resolució favorable en les convocatòries següents:  
 

 Resolució TES/1101/2013, de 15 de maig (DOGC 24/05/13) 
 Resolució TES/884/2014, d’11 d’abril ( DOGC 28/04/14) 
 Resolució TES/667/2015, de 2 d’abril (DOGC 13/4/15) 
 Resolució GAH/940/2016, de 5 d’abril (DOGC 14/4/16) 
 Resolució GAH/657/2017, de 27 de març (DOGC 31/03/2017) 
 Resolució GAH/942/2018, de 10 de maig 
 Ordre MAH/402/2009, de 5 d’agost (DOGC 23/09/09) – (majors de 65 anys)  
 Resolució TES/94/2019, de 17 de gener (DOGC 24/01/2019) 
 Resolució de 14 de gener de 2020 per la qual s’estableix el procediment de control i 

verificació del compliment dels requisits per al manteniment o la pròrroga del dret a 
obtenir, per a l’exercici 2020, determinades prestacions de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya. 

 
Evolució i activitat 2020 
 
L’activitat duta a terme per l’OCH es desglossa en el quadre següent on es pot valorar que 
del municipi on s’han tramitat més renovacions és Montmeló.  
En total s’han tramitat 7 expedients, dels quals tots han estat favorables i 
representen un import total de 17.772,96 € de subvenció, un cop justificats 
corresponentment. 
 
 



 
 
 

 

 

 
 

 
NÚM. 
EXP. 

% sobre la 
totalitat 

gestionada 

 IMPORT 
ANUAL DE LA 
SUBVENCIÓ  

% sobre el 
ppto 

atorgat 

COMPLEIX 
REQUISITS 

% sobre la 
totalitat 

gestionada 

MUNICIPIS DEL 
VALLÈS 

ORIENTAL 
      

CANOVELLES  1 
14,29% 

            
2.880,00 €  16,20% 

1 14,29% 

LA LLAGOSTA 1 
14,29% 

            
2.880,00 €  16,20% 

1 14,29% 

MONTMELO 3 
42,86% 

            
8.640,00 €  48,61% 

3 42,86% 

MONTORNES 
DEL VALLÈS 

2 
28,57% 

            
3.372,96 €  18,98% 

2 28,57% 

       
TOTAL 7 100% 

          
17.772,96 €  

100%             7  100% 

 
 
Aquest tipus de tràmit es va incorporar a l’OCH durant l’any 2016 on es pot apreciar que el 
nombre ja fou força elevat, tanmateix durant el 2017 es va consolidar el nombre 
d’expedients, ara bé la davallada tan gran respecte a l’any anterior ve causada perquè s’ha 
obert una nova convocatòria d’ajuts per als majors de 65 anys que es detallarà a 
continuació.  
 
 

 
 
B) SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES GRANS 

 
Informació general  
Són prestacions a fons perdut que atorga l’AHC a fi de contribuir al pagament mensual del 
lloguer. Aquest any és el primer que s’han publicat i convocat no obstant atesa la situació de 
crisis sanitària i estat d’alarma, l’Administració ha gestionat d’ofici les sol·licituds d’ajuts al 
lloguer administrades durant l’any 2019 de persones grans (que tenien 65 anys o més, o que 
els feien durant l’any en curs) i que s’incloïen en aquests col·lectius: 
 



 
 
 

 

 

a) Persones sol·licitants de la Resolució TES/94/2019, de 17 de gener, de les 
prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics. 
b) Persones sol·licitants de la Resolució TES/816/2019, de 29 de març, de les 
subvencions per al pagament del lloguer. 
c) Persones sol·licitants de la Resolució de 14 de gener de 2019, per la qual 
s’estableix el procediment de control i verificació de la pròrroga del dret a obtenir 
determinades prestacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

 
Totes les persones beneficiàries indicades havien de complir amb els requisits establerts a 
la RESOLUCIÓ TES/662/2020, de 9 de març de 2020, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les 
subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans. 
 
Així mateix totes aquestes persones “possibles” beneficiàries van rebre un SMS o un correu 
electrònic demanant la seva acceptació expressa per a la gestió de l’ajut en qüestió, i 
resultava imprescindible tenir aquesta acceptació per a poder donar tràmit a la 
prestació. 
 
Per altra banda, també es va obrir una convocatòria lliure mitjançant la Resolució 
TES/1097/2020, de 27 de maig, des del 28 de maig fins al 3 de juliol de 2020 (inclosos 
ambdós). Tenien dret a aquesta subvenció les persones físiques que, en aquest any natural, 
tenien 65 anys o més i: 
 

a) Tenir la residència legal a Catalunya. 
b) Estar en risc d'exclusió social segons la definició de l'article 72 de la Llei 18/2007, de 

28 de desembre, i acreditar un ingressos de la unitat de convivència no superiors a 
2,83 vegades l’IRSC, ponderat en funció del nombre de membres que la componen i 
de la zona on està ubicat l’habitatge. 

c) Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l’habitatge 
objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi 
empadronada. El contracte de lloguer ha d’estar formalitzat a l’empara de la Llei 
29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.  

d) No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior als imports establerts a les 
resolucions de convocatòria corresponent.  

 
 
Evolució i activitat 2020 
 
L’activitat duta a terme per l’OCH es desglossa en el quadre següent on es pot apreciar que 
del municipi on s’han tramitat més renovacions és la Garriga, seguit de Cardedeu, la 
Llagosta i les Franqueses del Vallès.  



 
 
 

 

 

En total s’han tramitat 198 expedients, dels quals  un 74 % han estat favorables i 
representen un import total de 305.804,80 € de subvenció, un cop justificats 
corresponentment. 
 

 
 

C) PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER  
 

Informació general  
Són prestacions a fons perdut que atorga l’AHC a fi de contribuir al pagament mensual del 
lloguer. Les convocatòries que preveuen aquest tipus de subvencions també són anuals i 
publicades per l’AHC, i en els darrers anys sempre s’han obert durant el primer trimestre de 
l’any i s’han tancat a la finalització del segon trimestre, concretament durant aquest any ha 
estat oberta des del 28 de maig fins al 3 de juliol de 2020 (ambdós inclosos). Per accedir a 
aquest tipus d’ajuts cal complir els requisits establerts a les convocatòries anuals. 
 
Evolució i activitat 2020 
L’activitat duta a terme per l’OCH es desglossa en el quadre següent on es pot apreciar que 
s’han gestionat un total de 1.478 expedients, dels quals 793 han estat resolts 

favorablement suposant una subvenció total de 1.549.620,89 €. D’aquesta totalitat s’ha 
tramitat 1 expedient de fora la comarca.  
 
El municipi de procedència on s’han tramitat més prestacions per al pagament del 
lloguer ha estat Canovelles, seguit de la Garriga, Montornès del Vallès, i les 
Franqueses del Vallès. 
 
 



 
 
 

 

 

NÚM. EXP.

% sobre la 

totalitat 

gestionada

 IMPORT 

ANUAL DE LA 

SUBVENCIÓ 

% sobre el 

ppto atorgat

COMPLEIX 

REQUISITS

% sobre la 

totalitat 

gestionada

NO COMPLEIX 

REQUISITS

% sobre la 

totalitat 

gestionada

Arxivat per 

error 

administratiu/

duplicitat 

sol·licituds

% sobre la 

totalitat 

gestionada

MUNICIPIS DEL 

VALLÈS ORIENTAL

AIGUAFREDA 3 0,20% 3 0,20%

BIGUES I RIELLS 35 2,37%       25.488,00 € 1,64% 15 1,01% 17 1,15% 3 0,20%

CANOVELLES 240 16,24%     219.577,44 € 14,17% 122 8,25% 112 7,58% 6 0,41%

CANOVES I SAMALUS 8
0,54%

        4.800,00 € 
0,31%

2 0,14% 6 0,41%

CARDEDEU 138 9,34%     140.119,68 € 9,04% 68 4,60% 67 4,53% 3 0,20%

FIGARÓ-MONTMANY 13 0,88%       14.308,80 € 0,92% 7 0,47% 6 0,41%

GRANOLLERS 6 0,41%         7.200,00 € 0,46% 3 0,20% 3 0,20%

L'AMETLLA DEL 

VALLES
19

1,29%
      18.029,24 € 

1,16%
9 0,61% 10 0,68%

LA GARRIGA 209 14,14%     271.946,60 € 17,55% 127 8,59% 75 5,07% 7 0,47%

LA LLAGOSTA 139 9,40%     129.072,68 € 8,33% 63 4,26% 71 4,80% 5 0,34%

LA ROCA DEL VALLÈS 39
2,64%

      54.505,44 € 
3,52%

25 1,69% 13 0,88% 1 0,07%

LES FRANQUESES 

DEL VALLES 
193

13,06%
    229.975,45 € 

14,84%
114 7,71% 74 5,01% 5 0,34%

LLIÇÀ D'AMUNT 11 0,74%       15.280,00 € 0,99% 7 0,47% 4 0,27% 0,00%

LLIÇÀ DE VALL 15 1,01%       12.355,20 € 0,80% 6 0,41% 8 0,54% 1 0,07%

LLINARS DEL VALLÈS 6 0,41%         7.000,00 € 0,45% 3 0,20% 3 0,20%

MARTORELLES 42 2,84%       42.931,80 € 2,77% 25 1,69% 16 1,08% 1 0,07%

MONTMELO 111 7,51%     114.607,84 € 7,40% 59 3,99% 51 3,45% 1 0,07%

MONTORNES DEL 

VALLÈS
201

13,60%
    186.232,28 € 

12,02%
110 7,44% 74 5,01% 17 1,15%

PARETS DEL VALLÈS 1 0,07% 0,00% 1 0,07%

SANT ANTONI DE 

VILAMAJOR
2

0,14%
        2.400,00 € 

0,15%
1 0,07% 1 0,07%

SANT FOST DE 

CAMPSENTELLES
12

0,81%
      15.124,44 € 

0,98%
7 0,47% 4 0,27% 1 0,07%

SANT PERE DE 

VILAMAJOR
4

0,27%
        1.920,00 € 

0,12%
1 0,07% 3 0,20%

SANTA EULÀLIA DE 

RONÇANA
17

1,15%
      12.080,00 € 

0,78%
8 0,54% 9 0,61%

SANTA MARIA DE 

PALAUTORDERA
5

0,34%
        7.992,00 € 

0,52%
4 0,27% 1 0,07%

TAGAMANENT 1 0,07%         2.274,00 € 0,15% 1 0,07% 0,00%

VALLGORGUINA 1 0,07% 0,00% 1 0,07%

VILANOVA DEL 

VALLÈS
6

0,41%
      12.000,00 € 

0,77%
5 0,34% 1 0,07%

1477   1.547.220,89 € 

MUNICIPIS FORA 

COMARCA

BADALONA 1 0,07%         2.400,00 € 0,15% 1 0,07%

TOTAL 1478 100%   1.549.620,89 € 100%                 793 54%                 633 43%                   52 4%  
 
Així mateix, i comparant les dades de l’any 2016, any que s’incorpora el tràmit a l’OCH, es 
constata un increment del 76,58 %, no obstant respecte a l’any passat s’han reduït el 
nombre d’expedients en un 8,71 %. Ara bé, cal tenir en compte que s’han obert altres línies 
d’ajuts per al lloguer. 
 

 



 
 
 

 

 

 
 

D) PRESTACIONS AJUTS AL LLOGUER COVID-19 
 
Informació general  
Són ajuts de l’AHC de caràcter puntual, a fons perdut, amb l’objectiu d’ajudar a les persones 
arrendatàries del seu habitatge habitual i que s’han vist afectades per l’impacte econòmic i 
social de la COVID-19, resolent problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer, 
o afrontant la devolució dels ajuts transitoris de finançament (microcrèdits), sempre que es 
compleixin els requisits establerts.  
El 18 de maig es va publicar la Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, per la que 
s’establien les condicions d’accés als ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i 
social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual, i el termini de presentació es 
va iniciar el 19 de maig fins al 30 de setembre de 2020, no obstant el 3 de juny es va 
publicar la RESOLUCIÓ TES/1199/2020, de 29 de maig, de suspensió de la presentació 
de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-
19 en els lloguers de l'habitatge habitual, davant de l'elevat volum de sol·licituds presentades 
des que es va obrir la convocatòria, i es va suspendre de forma cautelar a partir del 4 de 
juny, la presentació de sol·licituds.  
 
Evolució i activitat 2020 
L’activitat duta a terme per l’OCH en aquesta modalitat nova d’ajuts és d’un total de 281 
expedients, dels quals només un 6 % han resultat favorables, representant un total de 
62.952,54 €, un cop justificat degudament.  

El municipi de procedència on s’han tramitat més prestacions per al pagament del 
lloguer ha estat Cardedeu, seguit de la Garriga, les Franqueses del Vallès, i 
Canovelles, tal i com es pot apreciar al quadre adjunt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
E) PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’URGÈNCIA ESPECIAL PER A DEUTES DE 

RENDES DE LLOGUER/DESNONAMENTS/QUOTES HIPOTECÀRIES (PEUE) 
 

Informació general  
Són ajuts de l’AHC de caràcter puntual, a fons perdut, per afrontar situacions d’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i possibilitar així el manteniment i la permanència de la persona 
sol·licitant i de la seva unitat de convivència al mateix habitatge, prevenint l’exclusió 
residencial. 
 
Existeixen tres modalitats d’aquesta prestació segons el règim de tinència de l’usuari: 
 

 Prestacions econòmiques per al pagament de 
quotes hipotecàries vençudes i no satisfetes.  

 Prestacions econòmiques per al pagament de 
quotes de lloguers vençudes i no satisfetes. 

 Prestacions econòmiques per a atendre persones 
que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o 
d’execució hipotecària, o d’altres processos reconeguts i validats d’intermediació. 

NÚM. EXP.

% sobre la 

totalitat 

gestionada

 IMPORT 

ANUAL DE LA 

SUBVENCIÓ 

% sobre el 

ppto atorgat

COMPLEIX 

REQUISITS

% sobre la 

totalitat 

gestionada

NO COMPLEIX 

REQUISITS

% sobre la 

totalitat 

gestionada

Arxivat per 

error 

administratiu/

duplicitat 

sol·licituds

% sobre la 

totalitat 

gestionada

MUNICIPIS DEL 

VALLÈS ORIENTAL

BIGUES I RIELLS 15 5,34% 0,00% 0,00% 15 5,34% 0,00%

CANOVELLES 29 10,32%         2.280,00 € 3,62% 1 0,36% 28 9,96% 0,00%

CANOVES I SAMALUS 4
1,42% 0,00%

0,00% 4 1,42%

CARDEDEU 47 16,73%         9.450,00 € 15,01% 3 1,07% 44 15,66% 0,00%

FIGARÓ-MONTMANY 3 1,07% 0,00% 0,00% 3 1,07%

L'AMETLLA DEL 

VALLES
5

1,78% 0,00%
0,00% 5 1,78%

LA GARRIGA 36 12,81%       10.974,00 € 17,43% 3 1,07% 33 11,74% 0,00%

LA LLAGOSTA 17 6,05%         6.960,00 € 11,06% 2 0,71% 15 5,34% 0,00%

LA ROCA DEL VALLÈS 13
4,63%

        3.972,54 € 
6,31%

1 0,36% 12 4,27% 0,00%

LES FRANQUESES 

DEL VALLES 
32

11,39%
        6.900,00 € 

10,96%
2 0,71% 30 10,68% 0,00%

LLIÇÀ D'AMUNT 5 1,78% 0,00% 0,00% 5 1,78% 0,00%

LLIÇÀ DE VALL 5 1,78%         3.300,00 € 5,24% 1 0,36% 4 1,42% 0,00%

MARTORELLES 3 1,07% 0,00% 0,00% 3 1,07% 0,00%

MONTMELO 13 4,63% 0,00% 0,00% 13 4,63% 0,00%

MONTORNES DEL 

VALLÈS
19

6,76%
      11.016,00 € 

17,50%
3 1,07% 16 5,69% 0,00%

SANT FOST DE 

CAMPSENTELLES
3

1,07% 0,00%
0,00% 3 1,07% 0,00%

SANTA EULÀLIA DE 

RONÇANA
14

4,98%
        8.100,00 € 

12,87%
2 0,71% 12 4,27%

SANTA MARIA DE 

MARTORELLES
1 1

SANTA MARIA DE 

PALAUTORDERA
11

3,91% 0,00%
0,00% 11 3,91%

VILANOVA DEL 

VALLÈS
6

2,14% 0,00%
0,00% 6 2,14%

TOTAL 281 100%       62.952,54 € 100%                   18 6%                 263 94%                    -   0%



 
 
 

 

 

 
Evolució i activitat 2020 

NÚM. EXP.

% sobre la 

totalitat 

gestionada

 IMPORT 

ANUAL DE LA 

SUBVENCIÓ 

% sobre el 

ppto atorgat

COMPLEIX 

REQUISITS

% sobre la 

totalitat 

gestionada

NO COMPLEIX 

REQUISITS

% sobre la 

totalitat 

gestionada

Pendents de 

resolució

% sobre la 

totalitat 

gestionada

MUNICIPIS DEL 

VALLÈS ORIENTAL

AIGUAFREDA 2 4,00%         1.800,00 € 2 0,00%

BIGUES I RIELLS 1 2,00%         3.000,00 € 3,53% 1 2,00% 0,00% 0,00%

CANOVELLES 9 18,00%         7.426,99 € 8,74% 0,00% 1 2,00% 8 16,00%

CARDEDEU 7 14,00%       12.348,28 € 14,53% 2 4,00% 0,00% 5 10,00%

L'AMETLLA DEL 

VALLES
4

8,00%
        8.400,00 € 

9,89%
3 6,00% 0,00% 1

LA GARRIGA 2 4,00%         4.350,00 € 5,12% 1 2,00% 0,00% 1 2,00%

LA LLAGOSTA 3 6,00%         5.293,08 € 6,23% 0,00% 0,00% 3 6,00%

LA ROCA DEL VALLÈS 1
2,00%

        2.500,00 € 
2,94%

0,00% 0,00% 1 2,00%

LES FRANQUESES 

DEL VALLES 
15

30,00%
      25.210,30 € 

29,67%
4 8,00% 0,00% 11 22,00%

LLIÇÀ D'AMUNT 1 2,00%         3.404,82 € 4,01% 0,00% 0,00% 1 2,00%

MONTORNES DEL 

VALLÈS
1

2,00%
        2.900,00 € 

3,41%
0,00% 0,00% 1 2,00%

SANT FOST DE 

CAMPSENTELLES
1

2,00%
        2.612,50 € 

3,07%
0,00% 0,00% 1 2,00%

SANTA EULÀLIA DE 

RONÇANA
1

2,00%
        1.650,00 € 

1,94%
1 2,00% 0,00%

VILANOVA DEL 

VALLÈS
2

4,00%
        4.075,00 € 

4,80%
0,00% 0,00% 2

50       84.970,97 € 

TOTAL 50 100%       84.970,97 € 98%                   14 28%                     1 2%                   35 70%

PRESTACIONS ECONÒMIQUES PER AL PAGAMENT DE QUOTES DE LLOGUER VENÇUDES I NO 

SATISFETES (1B, 5B i 6B)

Segons aquestes modalitats i el municipi de procedència, durant el 2020 s’ha dut a terme 
l’activitat següent: 
 
 

NÚM. EXP.

% sobre la 

totalitat 

gestionada

 IMPORT 

ANUAL DE LA 

SUBVENCIÓ 

% sobre el 

ppto atorgat

COMPLEIX 

REQUISITS

% sobre la 

totalitat 

gestionada

NO COMPLEIX 

REQUISITS

% sobre la 

totalitat 

gestionada

Pendents de 

resolució

% sobre la 

totalitat 

gestionada

MUNICIPIS DEL 

VALLÈS ORIENTAL

CANOVELLES 1 2,00% 0,00% 0,00% 1 2,00% 0,00%

CARDEDEU 1 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 2,00%

LA ROCA DEL VALLÈS 1
2,00% 0,00%

0,00% 0,00% 1 2,00%

LES FRANQUESES 

DEL VALLES 
1

2,00%
        3.600,00 € 

4,24%
1 2,00% 0,00% 0,00%

MONTORNES DEL 

VALLÈS
2

4,00%
        7.200,00 € 

8,47%
2 4,00% 0,00% 0,00%

SANT FELIU DE 

CODINES
1

2,00%
        3.600,00 € 

4,24%
1 2,00% 0,00%

SANT PERE DE 

VILAMAJOR
1

2,00% 0,00%
0,00% 0,00% 1

TOTAL 8 16%       14.400,00 € 17%                     4 50%                     1 2%                     3 6%

PRESTACIONS ECONÒMIQUES PER ATENDRE PERSONES QUE HAN PERDUT L'HABIATTGE A 

CONSEQÜÈNCIA D'UN PROCÈS DE DESNONAMENT O D'EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA, O D'ALTRES 

PROCESSOS RECONEGUTS I VALIDATS D'INTERMEDIACIÓ (2B)

 

NÚM. EXP.

% sobre la 

totalitat 

gestionada

 IMPORT 

ANUAL DE LA 

SUBVENCIÓ 

% sobre el 

ppto atorgat

COMPLEIX 

REQUISITS

% sobre la 

totalitat 

gestionada

NO COMPLEIX 

REQUISITS

% sobre la 

totalitat 

gestionada

Pendents de 

resolució

% sobre la 

totalitat 

gestionada

MUNICIPIS DEL 

VALLÈS ORIENTAL

MONTORNES DEL 

VALLÈS
2

4,00%
        1.664,97 € 

1,96%
1 2,00% 0,00% 1 2,00%

SANT FOST DE 

CAMPSENTELLES
1

2,00% 0,00%
0,00% 0,00% 1 2,00%

TOTAL 3 6%         1.664,97 € 2%                     1 33%                    -   0%                     2 4%

PRESTACIONS ECONÒMIQUES PER AL PAGAMENT DE QUOTES HIPOTECÀRIES VENÇUDES I 

NO SATISFETES (3B)

 



 
 
 

 

 

NÚM. EXP.

% sobre la 

totalitat 

gestionada

 IMPORT 

ANUAL DE LA 

SUBVENCIÓ 

% sobre el 

ppto atorgat

COMPLEIX 

REQUISITS

% sobre la 

totalitat 

gestionada

NO COMPLEIX 

REQUISITS

% sobre la 

totalitat 

gestionada

Pendents de 

resolució

% sobre la 

totalitat 

gestionada

MUNICIPIS DEL 

VALLÈS ORIENTAL

BIGUES I RIELLS 1 2,00%         2.400,00 € 2,82% 1 2,00% 0,00% 0,00%

L'AMETLLA DEL 

VALLES
1

2,00%
        2.400,00 € 

2,82%
1 2,00% 0,00%

MONTORNES DEL 

VALLÈS
1

2,00%
        2.400,00 € 

2,82%
1 2,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 3 6%         7.200,00 € 8%                     3 100%                    -   0%                    -   0%

PRESTACIONS ECONÒMIQUES PER A LA CONTINUITAT PAGAMENT DE QUOTES DE LLOGUER 

(6B)

 
 

NÚM. EXP.

% sobre la 

totalitat 

gestionada

 IMPORT 

ANUAL DE LA 

SUBVENCIÓ 

% sobre el 

ppto 

atorgat

COMPLEIX 

REQUISITS

% sobre la 

totalitat 

gestionada

NO 

COMPLEIX 

REQUISITS

% sobre la 

totalitat 

gestionada

Pendents 

de 

resolució

% sobre la 

totalitat 

gestionada

MUNICIPIS DEL VALLÈS 

ORIENTAL

AIGUAFREDA 2 4,00%        1.800,00 € 2,12% 2 4,00%

BIGUES I RIELLS 2 4,00%        5.400,00 € 6,36% 2 4,00%

CANOVELLES 10 20,00%        7.426,99 € 8,74% 2 4,00% 8 16,00%

CARDEDEU 8 16,00%       12.348,28 € 14,53% 2 4,00% 6 12,00%

L'AMETLLA DEL VALLES 5
10,00%

      10.800,00 € 
12,71%

4 8,00% 1

LA GARRIGA 2 4,00%        4.350,00 € 5,12% 1 2,00% 1 2,00%

LA LLAGOSTA 3 6,00%        5.293,08 € 6,23% 3 6,00%

LA ROCA DEL VALLÈS 2 4,00%        2.500,00 € 2,94% 2 4,00%

LES FRANQUESES DEL 

VALLES 
16

32,00%
      28.810,30 € 

33,91%
5 10,00% 11 22,00%

LLIÇÀ D'AMUNT 1 2,00%        3.404,82 € 4,01% 1 2,00%

MONTORNES DEL 

VALLÈS
6

12,00%
      14.164,97 € 

16,67%
4 8,00% 2 4,00%

SANT FELIU DE 

CODINES
1

2,00%
       3.600,00 € 

4,24%
1 2,00%

SANT FOST DE 

CAMPSENTELLES
2

4,00%
       2.612,50 € 

3,07%
2 4,00%

SANT PERE DE 

VILAMAJOR
1

2,00%
                 -   € 1 2,00%

SANTA EULÀLIA DE 

RONÇANA
1

2,00%
       1.650,00 € 

1,94%
1 2,00%

VILANOVA DEL VALLÈS 2 4,00%        4.075,00 € 4,80% 2 4,00%

TOTAL 64 128%     108.235,94 € 127%               22 34%                 2 4%               40 80%

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'URGÈNCIA ESPECIAL PER A DEUTES DE 

RENDES DE LLOGUER/DESNONAMENT/QUOTES HIPOTECÀRIES/CONTINUITAT 

RESUM TOTAL ACTIVITAT 
 
Activitat total 
Tot i tenir present que l’AHC encara no ha resolt 40 expedients, el nombre total dels 
expedients tramitats des de l’OCH en totes les seves modalitats és d’un total de 64 que 
suposen uns 108,235,94 €. 
Respecte l’any 2019 s’han augmentat les sol·licituds d’aquest tipus en un 10,34 %, i 
respecte al 2016, moment d’inici d’aquest tràmit des de l’OCH, s’ha augmentat un 23 % el 
nombre d’expedients. Recordem que aquest tràmit que no estava inclòs a la cartera de 
serveis de l’OCH, es manté estable des de la seva introducció en la cartera de serveis. 

 
 



 
 
 

 

 

 
F) RESUM DE TOTES LES CONVOCATÒRIES D’AJUTS AL LLOGUER 
 
En el quadre adjunt es pot apreciar el resum per municipis de la totalitat dels ajuts abans 
descrits: 

NÚM. EXP.

% sobre la 

totalitat 

gestionada

 IMPORT ANUAL 

DE LA SUBVENCIÓ 

% sobre el 

ppto 

atorgat

COMPLEIX 

REQUISITS

% sobre la 

totalitat 

gestionada

NO 

COMPLEIX 

REQUISITS

% sobre la 

totalitat 

gestionada

Pendents 

de 

resolució/A

EA

% sobre la 

totalitat 

gestionada

MUNICIPIS DEL 

VALLÈS ORIENTAL

AIGUAFREDA 6 0,30%              1.800,00 € 0,09% 2 0,10% 4 0,20% 0 0,00%

BIGUES I RIELLS 55 2,71%            34.889,88 € 1,71% 19 0,94% 33 1,63% 3 0,15%

CANOVELLES 292 14,40%          249.178,87 € 12,21% 133 6,56% 145 7,15% 14 0,69%

CANOVES I SAMALUS 12 0,59%              4.800,00 € 0,24% 2 0,10% 10 0,49% 0 0,00%

CARDEDEU 222 10,95%          206.072,92 € 10,09% 94 4,64% 117 5,77% 11 0,54%

FIGARÓ-MONTMANY 21 1,04%            21.988,20 € 1,08% 11 0,54% 10 0,49% 0 0,00%

GRANOLLERS 7 0,35%              9.600,00 € 0,47% 4 0,20% 3 0,15% 0 0,00%

L'AMETLLA DEL VALLES 31 1,53%            33.629,24 € 1,65% 15 0,74% 15 0,74% 1 0,05%

LA GARRIGA 283 13,95%          327.151,28 € 16,02% 152 7,50% 120 5,92% 11 0,54%

LA LLAGOSTA 182 8,97%          184.526,76 € 9,04% 83 4,09% 90 4,44% 8 0,39%

LA ROCA DEL VALLÈS 65 3,21%            82.249,42 € 4,03% 36 1,78% 26 1,28% 3 0,15%

LES FRANQUESES DEL 

VALLES 
264

13,02%
         300.346,23 € 

14,71%
138 6,80% 108 5,33% 18 0,89%

LLIÇÀ D'AMUNT 22 1,08%            25.884,82 € 1,27% 10 0,49% 11 0,54% 1 0,05%

LLIÇÀ DE VALL 20 0,99%            15.655,20 € 0,77% 7 0,35% 12 0,59% 1 0,05%

LLINARS DEL VALLÈS 6 0,30%              7.000,00 € 0,34% 3 0,15% 3 0,15% 0

MARTORELLES 48 2,37%            47.374,68 € 2,32% 27 1,33% 20 0,99% 1 0,05%

MONTMELO 141 6,95%          140.192,56 € 6,87% 71 3,50% 68 3,35% 2 0,10%

MONTORNES DEL 

VALLÈS
247

12,18%
         248.507,89 € 

12,17%
135 6,66% 93 4,59% 19 0,94%

PARETS DEL VALLÈS 1 0,05%                       -   € 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 0,00%

SANT ANTONI DE 

VILAMAJOR
2

0,10%
             2.400,00 € 

0,12%
1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%

SANT FELIU DE 

CODINES
1

0,05%
             3.600,00 € 

0,18%
1 0,05% 0 0,00% 0 0,00%

SANT FOST DE 

CAMPSENTELLES
19

0,94%
           21.843,70 € 

1,07%
9 0,44% 7 0,35% 3 0,15%

SANT PERE DE 

VILAMAJOR
5

0,25%
             1.920,00 € 

0,09%
1 0,05% 3 0,15% 1 0,05%

SANTA EULÀLIA DE 

RONÇANA
35

1,73%
           26.483,00 € 

1,30%
14 0,69% 21 1,04% 0 0,00%

SANTA MARIA DE 

MARTORELLES
1

0,05%
                      -   € 

0,00%
0 0,00% 1 0,05% 0 0,00%

SANTA MARIA DE 

PALAUTORDERA
17

0,84%
           10.392,00 € 

0,51%
5 0,25% 12 0,59% 0 0,00%

TAGAMANENT 1 0,05%              2.274,00 € 0,11% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00%

VALLGORGUINA 1 0,05%                       -   € 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 0 0,00%

VILANOVA DEL VALLÈS 20
0,99%

           29.347,48 € 
1,44%

11 0,54% 7 0,35% 2 0,10%

2027        2.039.108,13 € 

MUNICIPIS FORA 

COMARCA

BADALONA 1 0,05%              2.400,00 € 0,12% 1 0,05%

TOTAL 2028 100%        2.041.508,13 € 100%             987 49%             941 46%             100 5%

TOTALITAT AJUTS LLOGUER TRAMITATS 2020

 
 
 
G) TRAMITACIONS COM A FINESTRETA ÚNICA 
 
Registre de Sol·licitants d’HPO (RSHPO) 
 
Informació general 
El Registre de sol·licitants és l’eina on tota la ciutadania de Catalunya s’ha d’inscriure per tal 
d’optar a un habitatge amb protecció oficial. Aquest registre, previst normativament al Decret 
106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb 
Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb 
protecció oficial, és un registre públic i administratiu, compost pels registres propis dels 
ajuntaments que es puguin arribar a constituir i pel registre de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de facilitar els processos d’adjudicació i de 

http://www.registresolicitants.cat/files/Decret%20106-200963824.pdf
http://www.registresolicitants.cat/files/Decret%20106-200963824.pdf
http://www.registresolicitants.cat/files/Decret%20106-200963824.pdf
http://www.registresolicitants.cat/files/Decret%20106-200963824.pdf


 
 
 

 

 

transmissió d’habitatges protegits, de garantir la màxima transparència en tots els 
processos, i d’informar sobre la necessitat real d’habitatge a cada municipi. 
 
Evolució i activitat 2020 
L’activitat de l’OCH, centrada en tasques d’informació, recollida de les sol·licituds, i donar 
d’alta expedients és força considerable a la vista de les dades següents: 

MUNICIPI Nº SOL·LICITUDS

% sobre la 

totalitat 

gestionada

DOCUMENTACIÓ 

% sobre la 

totalitat 

gestionada

TOTAL

% sobre la 

totalitat 

gestionada

Aiguafreda 1 0,46% 0% 1 0,34%

Bigues i Riells 6 2,76% 5 6% 11 3,70%

Caldes de Montbui 1 0,46% 0% 1 0,34%

Campins 1 0,46% 0% 1 0,34%

Canovelles 31 14,29% 3 4% 34 11,45%

Cànoves i Samalús 2 0,92% 1 1% 3 1,01%

Cardedeu 5 2,30% 4 5% 9 3,03%

Figaró-Montmany 2 0,92% 1 1% 3 1,01%

Granollers 4 1,84% 1 1% 5 1,68%

La Garriga 19 8,76% 3 4% 22 7,41%

La Llagosta 12 5,53% 2 3% 14 4,71%

La Roca del Vallès 8 3,69% 3 4% 11 3,70%

L'Ametlla del Vallès 8 3,69% 7 9% 15 5,05%

Les Franqueses del Vallès 41 18,89% 23 29% 64 21,55%

Lliçà d'Amunt 10 4,61% 3 4% 13 4,38%

Lliçà de Vall 1 0,46% 0% 1 0,34%

Llinars del Vallès 4 1,84% 1 1% 5 1,68%

Martorelles 4 1,84% 2 3% 6 2,02%

Montmeló 38 17,51% 13 16% 51 17,17%

Montornès del Vallès 4 1,84% 5 6% 9 3,03%

Parets del Vallès 1 0,46% 0% 1 0,34%

Sant Feliu de Codines 0,00% 1 1% 1 0,34%

Sant Fost de Campsentelles 3 1,38% 0% 3 1,01%

Santa Eulàlia de Ronçana 6 2,76% 1 1% 7 2,36%

Santa Maria de Martorelles 1 0,46% 0% 1 0,34%

Santa Maria de Palautordera 2 0,92% 0% 2 0,67%

Vilanova del Vallès 2 0,92% 1 1% 3 1,01%

TOTAL 217 100,00% 80 100,00% 297 100,00%

REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HPO 2020

 
 



 
 
 

 

 

 
 
Respecte a les dades de les que es disposen l’activitat duta a terme durant el 2020 aquesta 
ha disminuït un 51 % respecte a l’any anterior. Cal tenir en compte que també s’han fet 80 
enviaments de documentació de sol·licitants d’HPO a l’AHC, que es troba comptabilitzat en 
aquest gràfic.  

 
Finestreta única  
Segons el Conveni de Col·laboració entre l’AHC i el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
relatiu a l’OCH, entre els nostres deures s’inclou el registre d’entrada de les sol·licituds 
relatives als tràmits que gestiona l’AHC, així com el seu trasllat al servei competent, i és per 
aquest motiu que la ciutadania empra l’OCH com a punt de finestreta única per a tràmits 
diversos no inclosos en el seu catàleg però que són tràmits gestionats de forma exclusiva 
per l’AHC, com sol·licituds de desqualificacions d’HPO, sol·licituds de visats de contracte, 
ajuts implícits... 
 
2.3 Serveis cívics 

En aquest apartat analitzarem l’activitat duta a terme durant el 2020, inclosa dins l’apartat de 
la cartera de serveis de l’OCH com a Serveis cívics, aquells serveis dirigits als ens locals i a 
la ciutadania de la comarca consistent en l’assistència i assessorament tècnic-jurídic per a la 
mediació sobre temes hipotecaris i de lloguer, sobre processos d’execució hipotecària i 
desnonaments; l’assessorament i entrada dels expedients per a la Mesa de valoració per a 

AJUTS IMPLICITS 24

INFORMACIÓ HPO+TRAMESA DE DOCUMENTACIÓ 5

SOL.LICITUDS DESQUALIFICACIÓ/QUALIFICACIÓ HPO 1

AUTORITZACIÓ HPO 9

VISATS 11

MESA EMERGÈNCIA TRAMESES (NO SOL·LICITUDS) 22

ENVIAMENT DOCUMENTACIÓ I TRAMESES AHC (NO 

SOL·LICITUDS)
8

TOTAL TRÀMITS 80

TRÀMITS DE FINESTRETA ÚNICA



 
 
 

 

 

situacions d’emergències econòmiques i socials, així com d’assessorament i assistència 
tècnic-jurídica als ens locals per al desenvolupament de la protecció pública de l’habitatge 
(inclou polítiques orientades a l’obtenció d’habitatge), per garantir el compliment dels 
mecanismes establerts per a la resolució de les situacions de sobreeendeutament del deute 
hipotecari, amb l’objectiu de garantir el manteniment de l’habitatge o el reallotjament de les 
famílies en risc d’exclusió residencial; i l’assessorament tècnic-jurídic en matèria de pobresa 
energètica. 
 

2.3.1 Informació i assessorament general 
 
Tal i com ja s’ha exposat a l’apartat primer de la present memòria, s’ofereix assessorament 
tècnic i de suport especialitzat en matèria d’habitatge dirigit als ens locals, a les consultes 
realitzades pel personal tècnic i administratiu de Serveis socials i als usuaris/àries que es 
consideri adient. 
 
Així doncs i a efectes pràctics, aquest assessorament dirigit als professionals dels Serveis 
socials, en la majoria o la totalitat dels casos implica engegar diverses accions alhora que, 
amb la corresponsabilitat efectiva de la unitat de convivència, esdevenen bàsiques per a 
pal·liar la situació de la família en risc d’exclusió residencial o en situació potencial de trobar-
se.  
 
S’estudia cas per cas de forma exhaustiva i s’analitza tota la situació a fi d’engegar 
aquestes accions necessàriament de forma coordinada i efectiva, com poden ser la 
tramitació d’un ajut, una mediació, i la presentació d’un informe al Jutjat corresponent, per 
exemple. Aquest acompanyament als professionals sobre tot el procediment en concret pot 
incloure des de la revisió d’informes per presentar als jutjats o a l’AHC, com l’oferiment de 
les eines per trobar la millor opció d’accés o manteniment a l’habitatge per a la família en 
risc d’exclusió residencial o l’exploració de les diferents possibilitats davant les situacions 
d’emergència, entre d’altres. 
 
Recordem que aquest assessorament especialitzat esdevé bàsic davant del poc temps de 
maniobra en que es troben els casos per pal·liar aquestes situacions, i així mateix afloren les 
disfuncions sobre les polítiques d’habitatge dutes a terme fins al moment constatant la 
necessitat real d’engegar les eines necessàries per al seu desenvolupament i execució 
efectives. 
 
L’activitat duta a terme durant l’any 2020 en aquest format ha estat comptabilitzada en un 
total de 853 consultes per part dels professionals de Serveis socials, no obstant s’han 
de tenir en compte que la totalitat de les consultes dutes a terme no és realment aquesta 
dada ja que quan obrim un expedient en concret generat per una primera consulta es deixen 
de comptabilitzar i passen a formar part del mateix. En aquest sentit aquestes consultes 
tenen relació amb els 30 expedients de Mesa d’emergència, els 114 del Servei 
d’intermediació hipotecaria (SIDH/Ofideute), o els 64 de Prestacions d’especial urgència, un 
total 278 expedients. 
 
Respecte a l’any anterior podem afirmar que s’han incrementat en un 22,38 % aquestes 
consultes. 
 

2.3.2 Servei d’intermediació hipotecària (SIDH/Ofideute) 
 
Informació general 
Es tracta d’un servei d’informació, assessorament i intermediació orientat a persones o 
unitats de convivència que es troben en risc de perdre el seu habitatge habitual amb 
dificultats per afrontar el pagament del deute hipotecari, i/o avaladors d’habitatges que es 
troben en situació  de  risc de perdre el seu habitatge habitual, i llogaters que es troben en 



 
 
 

 

 

situació d’impagament del lloguer del seu habitatge habitual amb entitats financeres. Cal 
tenir present que la derivació a aquest servei en un gran percentatge esdevé mitjançant 
l’assessorament dut a terme a Serveis socials. 
 
Des d’aquest servei s’ofereix, per mitjà dels tècnics del servei d’atenció ciutadana i gestió 
administrativa, i els/les lletrats/des: 
 

 Informació: s’estudia cada cas, es revisa el contingut i les obligacions del préstec o 
crèdit hipotecari per tal de donar a conèixer els drets i deures i s’informa de les 
diferents vies de solució, i s’informa sobre les responsabilitats en què recau en cas 
d’impagament del préstec o lloguer del seu habitatge i les opcions existents per 
afrontar la seva situació i redreçar-la 
 

 Orientació tècnica i jurídica sobre: els processos 
judicials o extrajudicials dins dels quals es pugui trobar immersa la persona usuària, 
i/o les mesures de reestructuració o liquidació del deute o l’obligació dels 
reallotjament segons lleis vigents.  Així mateix es resolen els dubtes en l’àmbit 
hipotecari per tenir una visió realista de la situació jurídica i econòmica, de les 
possibilitats de negociació amb l’entitat financera, de les despeses que comporta 
cada opció i les conseqüències de l’impagament. 
 

 Definició, si s’escau, de manera conjunta d’una 
proposta de solució que faci compatible el manteniment de l’habitatge amb la seva 
capacitat econòmica actual. 
 

 Intermediació, si s’escau, amb les entitats financeres per a l’acceptació de les 
propostes de solució acordades. S’ofereix ser els interlocutors davant l'entitat 
financera per renegociar les condicions del préstec, o cercar altres solucions com a 
via alternativa abans d’una demanda d’execució hipotecària, així mateix s’orienta a 
altres serveis que poden ser del seu interès en el procediment com el Servei 
d’Orientació Jurídica (SOJ) per a la sol·licitud d’assistència jurídica gratuïta, o a altres 
organitzacions col·laboradores per a la tramitació d’altres recursos.  
 
Cal tenir en compte que la intermediació es basa en els principis de la voluntarietat 
de les parts, la confidencialitat i la imparcialitat, i el procediment requereix 
l'autorització de la persona usuària, que faculta a aquest servei per adreçar-se a 
l'entitat financera.  
 

 Recerca, si s’escau, de mesures alternatives que 
facilitin la intermediació o resolució de la seva situació 

 
En concret hi ha tres grans grups on es centra l’activitat del servei: 
 

 INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA: dirigit a 
persones amb dificultats per pagar el seu préstec o crèdit hipotecari, o preveuen que 
no les podran fer efectives en el futur i/o que es trobin en risc de pèrdua del seu 
habitatge habitual. 

 MEDIACIÓ DE CONSUM: dirigit a persones 
consumidores que detectin qualsevol clàusula o pràctica abusiva en el seu contracte 
de préstec o crèdit hipotecari i es trobin en una situació de risc de pèrdua d’habitatge 
o sobreendeutament. 

 INTERMEDIACIÓ DE LLOGUER SOCIAL: dirigit a 
persones amb risc de perdre l’habitatge habitual de lloguer en risc d’exclusió 
residencial amb procediment judicial de desnonament, segons la Llei 4/2016. Així 



 
 
 

 

 

com aquells casos d’unitats de convivència ocupant habitatges de grans tenidors 
sense títol habilitant segons les prescripcions del DL 17/2019. 

 
 
Evolució i activitat 2020 
Durant l’any 2012 es va incorporar aquest servei en el Consell Comarcal, primerament amb 
un conveni subscrit amb l’AHC i posteriorment incorporant-se la Diputació de Barcelona en 
un nou conveni entre les tres parts per al desenvolupament del servei. Fins al 2017 les 
tasques s’han desenvolupat amb personal propi del Consell però durant el febrer del 2017 la 
Diputació de Barcelona ha gestionat el recolzament setmanal d’un lletrat que gestiona els 
expedients no urgents, la resta es continua gestionant amb el personal de l’OCH, així com 
tota l’obertura, recopilació de documentació i primera atenció a les famílies. 
 

 
 
 

any

2020

Totals 114

28

1

2

1

3

1

6

2

19

19

3

13

4

1

1

3

1

4

2

Cardedeu

Sant Fost de Campsentelles

Sant Pere de Vilamajor

Sant Esteve de Palautordera

Sant Antoni de Vilamajor

Montornès del Vallès

La Llagosta

Les Franqueses del Vallès

Lliçà d'Amunt

Lliçà de Vall

Sant Feliu de Codines

Santa Eulàlia de Ronçana

Vilanova del Vallès

Canovelles

Cànoves i Samalús

Figaró-Montmany

La Garriga

La Roca del Vallès

L'Ametlla del Vallès

Distribució geogràfica

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

42 67 97 99 121 91 82 96 114 809

Expedients iniciats
any

total

Nombre de casos



 
 
 

 

 

 
L’activitat en aquest servei ha augmentat en un 19 % respecte a l’any anterior, no obstant 
cal tenir present que l’augment és més gran ja que existeixen molts casos que s’han 
redistribuït en un altre àmbit abans d’obrir l’expedient en aquest servei (com es feia els anys 
anteriors), veient clarament que aquest no esdevé l’àmbit efectiu on s’ha d’enquadrar, s’han 
orientat al que realment li pertoca, com per exemple a la Mesa d’Emergències directament, o 
fent directament una mediació amb l’entitat financera, com veurem més endavant. 
 

 
 

2.3.3 Tramitació i assessorament d’expedients per a la Mesa de valoració per a 
situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya 

 
Informació general 
La Mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials (en endavant 
Mesa) és un òrgan col·legiat de l’AHC, amb l’objectiu de l’adjudicació d’habitatges propietat 
o gestionats per la mateixa AHC, en casos d’emergència econòmica i social. La sol·licitud de 
la Mesa és impulsada pels Serveis socials municipals i són considerades situacions 
d’emergència social i econòmica, segons els Reglament aprovat, els casos següents: 

 El risc de pèrdua de l’habitatge imminent o d’exclusió residencial de persones que 
estiguin en procés d’ésser desnonades de llur habitatge habitual, amb especial atenció 
per a les situacions en que hi hagi menors a càrrec. 

 Les situacions de persones sense llar d’acord amb l’article 3.m) de la llei 18/2007, del 28 
de desembre, del dret a l’habitatge. 

 Dones que es troben en situació de violència masclista. 

 Víctimes d’assetjament immobiliari. 

 Persones amb discapacitats sobrevingudes. 

 Situacions derivades d’entitats de la Xarxa d’habitatge d’inserció social. 

 Qualsevol altra situació justificada  socialment per demanda de les administracions 
locals, segons el que estableixen els articles 95.6 i 104.h de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge. 

 
Evolució i activitat 2020 
La gestió de l’expedient de la Mesa és competència exclusiva de AHC i el Consell 
Comarcal no ostenta cap delegació en aquest sentit més enllà de la prevista com a finestreta 
única de recollida de documentació segons el Conveni de Col·laboració entre l’AHC i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental relatiu a l’OCH. Tanmateix, es dona un assessorament 
adequat tant als usuaris/àries com als Serveis socials de la comarca referent a la seva 
gestió, requisits d’accés, documentació necessària...Els usuaris/es poden entrar per registre 



 
 
 

 

 

la sol·licitud en qüestió i posteriorment l’OCH la remetrà a l’òrgan competent per a la seva 
gestió. 
 
En aquest sentit l’activitat duta a terme durant el 2020 és la recollida al quadre següent, 
taula on es mostra l’elevat nombre de casos tramitats de les Franqueses del Vallès, 
seguida de Montornès del Vallès, i Canovelles, esdevenint un total de 30 sol·licituds i  22 
trameses de documentació d’expedients ja oberts.  
 
 

 
 
Així mateix, l’evolució al llarg dels anys és exponencial pel nombre de casos, no obstant cal 
tenir present que molts d’aquests ja són directament adreçats a aquest tràmit des de 
l’assessorament a l’Àrea Bàsica de Serveis socials, i no com podia ser anys anteriors que 
abans passaven pel servei SIDH/Ofideute.  
Altrament, podem observar que respecte a l’any anterior les sol·licituds han baixat un 74 %, 
això es deu a la crisis sanitària COVID-19 i la suspensió dels llançaments dictats per al 2020 
com a conseqüència de les aprovacions de Reial decrets llei en aquest sentit.  
 

MUNICIPI SOL·LICITUDS
% sobre la totalitat 

gestionada
DOCUMENTACIÓ 

% sobre la totalitat 

gestionada
TOTAL

% sobre la totalitat 

gestionada

Barcelona 1 3,33% 1 1,92%

Canovelles 5 16,67% 5 23% 10 19,23%

La Garriga 1 3,33% 1 1,92%

La Llagosta 1 3,33% 1 1,92%

Les Franqueses del Vallès 13 43,33% 11 50% 24 46,15%

Lliçà d'Amunt 1 3,33% 1 1,92%

Montmeló 1 3,33% 1 1,92%

Montornès del Vallès 6 20,00% 5 23% 11 21,15%

Sant Pere de Vilamajor 1 5% 1 1,92%

Santa Eulàlia de Ronçana 1 3,33% 1 1,92%

TOTAL 30 100,00% 22 100,00% 52 100,00%

Mesa de valoració per a situacions d'emergències econòmiques i socials



 
 
 

 

 

 
2.4  Governança 
 
En aquest apartat ens centrarem en l’activitat duta a terme durant el 2020 respecte a la 
Governança. Recordem que són les tasques dirigides a potenciar el suport en la presa de 
decisions als responsables polítics i als agents socials i econòmics per mitjà d’accions com: 
fomentar acords de col·laboració amb el Deganat del partit judicial de Granollers i Mollet del 
Vallès per poder acompanyar en el procés d’execució hipotecària i de desnonament als 
usuaris afectats de la comarca així com als professionals públics implicats en 
l’acompanyament d’aquestes famílies; fomentar la signatura del Protocol d'execució de 
diligències de llançament als partits judicials de Catalunya; assistir i assessorar als ens 
locals de la comarca per a desenvolupar instruments dirigits a evitar la desocupació 
injustificada permanent dels habitatges, per a garantir la funció social de la propietat; així 
com la creació d’un espai de treball formatiu, la taula de coordinació comarcal pel dret de 
l’habitatge. 
 
Els serveis i l’assistència en el desenvolupament de les polítiques públiques d’habitatge ofert 
per l’OCH es financen per mitjà del Fons per l’Habitatge1 que gestiona el Consell Comarcal i 
que es nodreix de les aportacions següents: 
 

i. Pels municipis de fins a 5.000 habitants, una aportació anual de 5.000 euros.  
ii. Pels municipis de 5.001 a 10.000 habitants, una aportació anual de 10.000 euros.  
iii. Pels municipis de 10.001 a 15.000 habitants, una aportació anual de 15.000 euros.  
iv. Pels municipis de 15.001 a 20.000 habitants, una aportació anual de 25.000 euros.  

 
Per a la definició d’aquests trams s’ha tingut en compte el finançament que actualment rep el 
Consell Comarcal de l’AHC i de la Diputació de Barcelona en virtut dels convenis de 
col·laboració previstos. 
 
Així mateix es crea una Comissió de seguiment integrada pels membres següents: 
 

i. El president o presidenta del Consell Comarcal que la presideix, o en el seu defecte 
el/la gerent.  

ii. L’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament, o en el seu defecte el regidor o regidora de 
l’àrea a la qual estigui adscrit el servei, el qual té la condició de vocal. 

iii. Un tècnic o tècnica del Consell Comarcal de l’àrea a la qual estigui adscrit el servei 
d’Habitatge, el qual té la condició de vocal. 

iv. Un tècnic o tècnica de l’Ajuntament de l’àrea a la qual estigui adscrit el servei, el qual 
té la condició de vocal. 

v. El secretari o secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del 
mateix òrgan o per una persona al servei del Consell Comarcal. En aquest darrer 
cas, assisteix a les sessions amb veu i sense vot. 
 

Les funcions de la Comissió de seguiment són:  
vi. Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni.  
vii. Resoldre els dubtes i els conflictes que puguin originar-se en el transcurs de la 

vigència d’aquest conveni.  
viii. Plantejar les millores dels serveis objecte d’aquest conveni.  
 
Metodologia de treball 
El bloc de la Governança es desenvolupa en els ajuntaments que han subscrit conveni amb 
el Consell Comarcal i que durant el 2020 es troben vigents a Montmeló, les Franqueses 
del Vallès, Lliçà d’Amunt, la Roca del Vallès, la Garriga, i Sant Antoni de Vilamajor 

                                                
1 Hi ha un annex amb la liquidació d’aquest Fons 



 
 
 

 

 

(vigent fins al 30 de juny de 2020). No hem d’oblidar les diferents presentacions que s’han 
fet des de l’OCH juntament amb la Gerència del Consell Comarcal a diversos ajuntaments 
per a promoure aquest bloc. 
 
Un cop formalitzat el conveni amb els municipis descrits, s’organitzen un total de 4-5 
reunions a l’ajuntament en qüestió amb tot el personal que té algun tipus de relació amb la 
matèria, des de l’OAC, urbanisme, serveis socials, etc. En aquestes reunions s’explica per 
part de l’OCH juntament amb el Servei d’Estratègia i millora corporativa del Consell 
Comarcal (SMEC) la metodologia de treball basada en processos, i es confeccionen 
conjuntament els mapes de processos de dels serveis de tràmits i serveis cívics, formant 
alhora en aquesta matèria a tots els agents implicats. D’aquesta manera la corporació 
decideix les tasques que vol assumir des del mateix municipi i quines no, i sobretot tenir 
clares les posicions per a donar una informació clara a la ciutadania. Un cop finalitzades 
totes les sessions des del Consell Comarcal es lliura tota la documentació generada (mapes 
de processos, estudi de les polítiques d’habitatge del municipi...). 
 
Cal dir que en aquest sentit hi ha ajuntaments que han apostat per tenir un punt d’informació 
d’habitatge (PIH) al seu municipi i esdevenir així la part visible i més propera a la seva 
ciutadania, evidentment amb tot el recolzament en segona línia de l’OCH, que al final és qui 
té la competència per a la gestió i tramitació; i d’altres ajuntaments han optat per derivar 
directament als seus usuaris/usuàries en matèria d’habitatge directament a l’OCH. 
 
És l’ens local qui decideix el seu model i l’OCH s’adapta amb plenitud de garanties perquè 
l’usuari/ària final tingui accés a la informació i gestió en matèria d’habitatge. 
 
Accions dutes a terme  
 

a) JORNADES DE FORMACIÓ 
 
CICLES D’ESPAI DE REFLEXIÓ:  

 
L’OCH va iniciar un cicle d’”Espais de reflexió” amb els ajuntaments amb els que té subscrit 
el Conveni de Col·laboració en matèria d’habitatge per posar en comú experiències en 
aquest àmbit. La intenció d’aquest projecte era mantenir aquests espais de forma periòdica i 
regular cada 2 mesos, no obstant la crisis sanitària no ha fet possible aquesta regularitat.  
 
El primer Espai es va celebrar el 9 de gener de 2020, a la seu de l’Arxiu Comarcal del 
Vallès Oriental, comptant amb la participació de l’ajuntament de Montornès del Vallès, per 
compartir la seva experiència en un edifici ocupat on un percentatge molt elevat era per 
persones sense títol habilitant, i com van procedir a la seva declaració d’inhabitabilitat i  
posterior desocupació. Així mateix vam poder gaudir d’aquesta experiència de primera mà 
amb la participació de l’Alcalde, el senyor José Antonio Montero, i el Regidor d’habitatge, el 
senyor Jordi Delgado, entre d’altres participants del mateix ajuntament (J. Cid, M. Pérez...) 
 



 
 
 

 

 

 
El segon Espai es va proposar fer a l’octubre de forma virtual/presencial amb la proposta de 
debat dels temes següents:  
 

1.    Resultat dels ajuts sol·licitats per al pagament del lloguer, i distribució per municipis 
2.    Atenció presencial a la ciutadania durant el temps de confinament i actualment 
3.    Evolució de les atencions i dels ajuts respecte a anys anteriors 
4.    Finançament 
5.    Balanç de les incidències que han tingut els ajuntaments 

Es va enviar la corresponent convocatòria als ajuntaments, no obstant no s’ha pogut dur a 
terme per problemes tècnics i la situació sanitària agreujada a partir d’octubre.  
 

Jornada  “Novetats del DL 17/2019, mesures urgents per millorar l’accès a 
l’habitatge” 

 
L’OCH en col·laboració amb el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona (Delegació del Vallès Oriental) va organitzar una jornada de debat 
sobre habitatge a propòsit de la publicació del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de 
mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge i analitzar les importants modificacions 
introduïdes a la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge, al Decret Llei 1/2015, de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària, a la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, a la Llei 4/2016, de mesures de protecció del 
dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, i finalment, al Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme.  
 
En aquesta jornada duta a terme a la seu del Col·legi a Granollers el passat 9 de febrer 
2020 vam poder comptar amb la presència d’Aleix Canals, advocat en exercici especialitzat 



 
 
 

 

 

en dret immobiliari, urbanístic, i administratiu, així com coautor de diverses publicacions, per 
a la presentació d’aquestes novetats. 
 
 

 
b) COMISSIONS 

 
Comissió tècnica d’habitatge i urbanisme  
 



 
 
 

 

 

El Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de Salut Pública, és un òrgan amb base 
territorial per a treballar transversalment la salut en totes les polítiques, i previst al Decret 
202/2015, de 15 de setembre, dels òrgans de direcció, d’assessorament i de consulta i 
participació en l’àmbit de salut pública, actualment en fase de modificació. Aquest Consell ha 
creat les comissions tècniques segons les temàtiques proposades pels membres assistents i 
que engloben diferents àmbits d’actuació, i entre aquestes ha inclòs la Comissió tècnica 
d’habitatge i urbanisme de la que formem part, per mitjà de l’Associació de Municipis de 
Catalunya (ACM), des de l’any 2017. 
 
Aquesta comissió elabora estudis i propostes en els seu àmbit per a ser lliurades al Consell 
Territorial Consultiu i de Coordinació de Salut Pública. 
 
Durant aquest any no s’ha tingut activitat però en continuem formant part.  
 
Comissió d’Habitatge i Assistència per a Situacions d’Emergència Social (CHASES) 
 
El dia 15 de febrer de 2017 es va constituir la Comissió d’Habitatge i Assistència per a 
Situacions d’Emergència Social (CHASES), d’acord amb el que s’estableix a l’article 6 de 
la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones en risc d’exclusió residencial, i per mitjà de l’Associació de Municipis de Catalunya 
(ACM), des de l’any 2017 en formem part. 
 
Durant aquest any no s’ha tingut activitat però en continuem formant part.  
 

c) XARXA DE MEDIACIÓ AL LLOGUER SOCIAL (XMLLS) 
 

En virtut del Conveni de col·laboració entre l’AHC i el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social d’Habitatges (XMLLS) signat el 23 de 
març de 2017, amb les corresponents addendes s’ha incorporat aquest servei per als 
ajuntaments que tenen subscrit conveni amb l’OCH.  
 
La Xarxa és el programa de l’AHC que té l’objectiu clar d’augmentar l'oferta de lloguer a 
preus moderats, i mobilitzar el parc de pisos desocupats, facilitant l’accés a l’habitatge a les 
persones i unitats de convivència amb ingressos baixos o moderats. Es nodreix d'habitatges 
nous o de segona mà, que estan buits i es posen al mercat mitjançant la gestió de les 
borses d'habitatge, i facilita l'equilibri entre les diverses formes de tinença d'habitatge i el 
manteniment sostenible del parc d'habitatges, així com la millora en les polítiques 
d'integració i de composició sociocultural dels municipis. 
 
Ofereix als propietaris i llogaters una sortida a l’oferta i la necessitat d'habitatge, amb la 
garantia que l’Administració pública vetlla pels seus interessos, captant pisos buits i posant-
los en lloguer a un preu per sota del de mercat, i fent un seguiment de la relació contractual, 
el que aporta seguretat i professionalitat a propietaris i llogaters. Així mateix hi ha una sèrie 
de garanties tant per als propietaris com per als llogaters. 
 
Durant el 2019 ja es va engegar una campanya per captar els habitatges buits de la 
comarca i aportar-los a la nostra Borsa, fent comunicacions, entrevistes amb el conseller a la 
televisió local, xarxes socials, web.... i tot i les dificultats del present any, s’ha continuat en 
aquesta direcció.  
 
Altrament, el 4 d’agost de 2020, es van publicar al BOPB les Bases reguladores 
específiques per l’atorgament de les subvencions adreçades al foment del lloguer i 
l’habitatge assequible, i el 16 de setembre de 2020 es va publicar la convocatòria 
corresponent. Aquestes, impulsades i aprovades pel Ple del Consell Comarcal, i es van 
gestionar en la seva totalitat des de l’OCH.  



 
 
 

 

 

 
Es van presentar dues sol·licituds, una fou desestimada i fruit de l’altre es va signar 
contracte nou de lloguer al gener de 2021, posteriorment a tota la gestió i tramitació.  
 
Finalment l’activitat duta a terme en la Borsa Comarcal d’Habitatge és l’exposada a 
continuació: 

Activitat realitzada al Programa mediació lloguer social durant el 2020 Nombre 

Contractes de lloguer signats  4 

Contractes de lloguer supervisats al 2020 12 

Sol·licituds de possibles  llogaters entrades al 2020 61 

Total sol·licituds de possibles llogaters 191 

A tota aquesta activitat cal afegir totes les tasques de mediació entre persones propietàries i 
llogateres, respecte als impagaments, a sinistres de l’habitatge, activacions 
d’assegurances,... tenint en compte que durant el present any s’han incrementat aquestes 
intervencions de forma molt significativa emparades en el context viscut.  
 

d) CONTACTES AMB ENTITATS FINANCERES/GRANS TENIDORS 
Durant el present any, com ja veníem fent amb anterioritat, s’han concertat contactes amb 
diverses entitats financeres/grans tenidors a fi de donar proximitat i coordinació en les 
actuacions dutes a terme des de l’OCH en situacions d’exclusió residencial, i així poder 
gestionar de forma directa els casos més urgents per  pal·liar ràpidament aquestes 
situacions.  
S’han fet estudis dels habitatges buits a Lliçà d’Amunt, i es troba en curs a les Franqueses 
del Vallès. Aquests estudis han servit per constatar que els habitatges realment es trobaven 
o no buits i si eren disponibles per a ser cedits o qualsevol altre forma de tornar al mercat.  
 
2.5 Altres gestions 
El 29 de maig de 2012, el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat 
de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental van formalitzar un conveni de 
col·laboració en matèria de polítiques de joventut, pel qual es deleguen al Consell comarcal 
les potestats d’execució en matèria d’instal·lacions juvenils, competència de la Generalitat, 
d’acord amb la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb 
infants i joves.  
 
Així mateix segons el Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament 
d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, es preveu a l’article 10 que s’han 
de dur a terme una sèrie d’inspeccions, inicials i periòdiques de les instal·lacions juvenils: 
 
10.1 Amb l’objectiu de verificar que s'ajusten a la comunicació prèvia i a la declaració 
responsable, les instal·lacions juvenils estan subjectes a les inspeccions següents:  
 

a) Inspecció inicial, que han de dur a terme els serveis d’inspecció de l’Administració 
competent en el termini màxim de dos mesos a comptar de la data de presentació de 
la comunicació prèvia, acompanyada de la declaració responsable, davant l’òrgan 
competent.  

b) Inspeccions periòdiques posteriors, que han de dur a terme els serveis d’inspecció de 
l’Administració competent cada dos anys a comptar de la data d'inscripció de la 
comunicació prèvia a la posada en funcionament pel departament competent en 
matèria de joventut. Amb motiu d’aquesta inspecció, s’ha de procedir, si escau, a 
l’actualització de les dades que derivin de la comunicació. S’ha d’informar el Registre 
sobre el resultat de la inspecció, amb les dades actualitzades, si escau, i les 
resolucions que s'adoptin en conseqüència s'han de comunicar, en el termini màxim 



 
 
 

 

 

d’un mes, al departament competent en matèria de joventut perquè les inscrigui, si 
escau, al Registre. 

 
Aquestes inspeccions s’han dut a terme des de l’OCH, amb la totalitat de les gestions que 
comporten per a la seva efectivitat, i durant el 2020 han estat 12, al 2019 van ser unes 14, 
durant el 2018 unes 16, i durant l’any 2017 unes 11.  
 

3. MILLORES IMPLANTADES AL 2020 
En virtut de les dades obtingudes respecte a l’activitat de l’OCH durant el 2017 i següents, i 
atenent a la millora continua del Consell Comarcal, s’han analitzat tots els processos 
associats a Serveis de tràmits, i alguns de Serveis cívics i Governança: 

 Àmbit tècnic: ajuts a la rehabilitació, cèdules d’habitabilitat (primera i segona 
ocupació), i inspecció tècnica d’edificis. 

 Àmbit social: ajuts d’especial urgència, prestacions per al pagament del lloguer 
(renovacions i noves sol·licituds), tramitació d’expedients a la taula d’emergència 
social, sol·licituds d’habitatge de protecció oficial) 

 Servei de mediació hipotecària (SIDH/Ofideute) 
 Xarxa de mediació al lloguer social 

Analitzant totes les dades del 2018, 2019 i 2020, i les millores introduïdes durant aquests 
darrers anys podem afirmar que el Servei d’Habitatge del Vallès Oriental durant l’any 2020 
ha augmentat l’atenció a les persones que necessiten tramitar alguna prestació, ajut, 
tramitació o assessorament en aquest àmbit, un 15 % respecte a l’any anterior però un 102 
% respecte a l’any 2016.  
Per analitzar la memòria i les dades d’enguany cal tenir en compte que des de la declaració 
de l’Estat d’Alarma el 14 de març de 2020, per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19, s’ha produït una aturada en l’àmbit sanitari, social i econòmic 
sense precedents en tot el país.  
Sumat a la crisi sanitària, la pèrdua dels ingressos econòmics a conseqüència de la pèrdua 
de la feina ha incrementat de forma exponencial el nombre de famílies situades en el llindar 
de l’exclusió social i residencial; amb greus problemes per afrontar les seves obligacions de 
pagament de l’habitatge i dels subministraments essencials, entre d’altres.  
S’han anat aprovant mesures encaminades per al manteniment de l’habitatge habitual però 
en gran multitud d’ocasions arriben massa tard i resulten insuficients per aconseguir 
l’objectiu pretès. 
Així mateix es desconeix l’impacte real a curt i mitjà termini d’aquesta crisis sanitària, però 
res fa pensar que tindrà una recuperació ràpida, estable i homogènia, i que si l’OCH ja tenia 
un increment exponencial de les seva activitat, el volum previst serà encara més elevat.  
Parlem d’unes 10.102 atencions, en la seva majoria telefòniques i per mail,  i de la 
tramitació d’uns 3.231 expedients que engloben tota la Cartera de serveis d’habitatge, 
mantenint una estabilitat en valor absolut del nombre d’expedients respecte a l’any anterior. 
Ara bé, les tramitacions d’àmbit tècnic s’han reduït de forma considerable per augmentar les 
d’àmbit social, tramitacions procedents de les diferents convocatòries de la Generalitat 
destinades a afrontar despeses de lloguer de l’habitatge habitual, o prestacions 
econòmiques d’especial urgència en casos de desnonament, impagament de quotes 
d’hipoteca o de lloguer, amb un total de  2.028 sol·licituds de famílies que un cop justificats 
correctament tots els rebuts serà d’un total de 2.041.508,13 €.  
Com a fet destacable cal remarcar que s’ha millorat de forma notable la web del Consell 
Comarcal així com la introducció en aquesta de tots els serveis oferts a l’OCH, novetats 
legislatives, resums de normatives, modelatge de peticions.... a fi que resulti una eina útil per 
al conjunt de la ciutadania, davant el complex context viscut.  
Avaluació ciutadana 
Durant el present any no s’han lliurat qüestionaris de satisfacció a la ciutadania des de la 
nostra seu a fi de poder valorar el servei, el motiu principal ha estat que aquests qüestionaris 
són en paper, sumat al context de crisis sanitària i a que el Consell Comarcal va romandre 
tancat des de la declaració de l’estat d’alarma fins a l’1 de juny de 2020, data en la que 

http://www.vallesoriental.cat/el-consell/el-consell/oficines/2013-04-02-oficina-de-lhabitatge.html


 
 
 

 

 

només es donen visites per registrar documentació, no ha fet possible l’obtenció d’aquestes 
dades.  
Tanmateix s’està treballant per poder fer arribar de forma telemàtica aquests qüestionaris a 
la ciutadania i no perdre aquest retorn.   
 
CONCLUSIONS: 
Resulta difícil extreure conclusions amb les dades obtingudes i les circumstàncies viscudes 
durant aquest any, no obstant intentarem plasmar-ne algunes: 

1. Tenint en compte el rati conformat per número de visites i número d’expedients 
comprovem que tornem a estar en 3 atencions per expedient (incloses les 
telefòniques, presencials i per mail).  Aquesta ràtio va oscil·lant entre 2 i 3, i s’entén 
que actualment amb el context hagi augmentat trencant la tendència anterior. No 
obstant caldrà no perdre de vista aquesta dada per continuar analitzant i reduir-la per 
mantenir l’eficiència i eficàcia en aquest sentit: 
 

RATIO 2016 2017 2018 2019 2020 

núm. visites/exp 3 2 2 2,70 
 

3,12 
 

 
2. El fet d’atendre amb cita prèvia, ha permès atendre a tots els usuaris/àries en un 

despatx tancat amb la protecció i el respecte que s’ha de mantenir en totes les 
atencions de les persones. 

3. S’ha d’habilitar un nou canal per recollir enquestes a la ciutadania, i millorar el 
mostreig podent ser així més curosos a fi de mostrar la realitat vigent, i les 
necessitats reals. 

4. S’han de dur a terme noves accions de cara a l’any vinent respecte a l’avaluació de 
l’activitat pròpia del servei, creant una bateria d’indicadors que ens pugin donar eines 
per arribar a conclusions qualitatives i quantitatives, tal i com ja preveu la Carta de 
Serveis aprovada.  

5. Cal continuar treballant amb l’AHC per aconseguir un sistema d’informació àgil amb 
les eines informàtiques existents. 

6. Fomentar l’ús de les noves tecnologies dins de la ciutadania per evitar 
desplaçaments i atencions presencials.  

 
4. ESTUDI ECONÒMIC DE L’OFICINA COMARCAL D’HABITATGE 

El finançament de l’oficina durant el 2020 ha estat el següent: 
- Conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Segons aquest conveni les 
aportacions econòmiques que s’hi estableixen són les següents: un pagament fix per 
serveis bàsics de 62.367,00 € amb una aportació màxima de fins a 83.156,00 € 
segons l’activitat i els serveis duts a terme per l’OCH (en funció dels tràmits fets 
durant l’any).  

- Aportació extraordinària per part de l’Agència de l’Habitatge pels resultats obtinguts 
durant l’exercici 2020 de 16.304,00 €, resultant de l’activitat justificada durant 
l’exercici 2019. 

- Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental relatiu al programa de Mediació per al lloguer social 
d’habitatges, subscrit el 23 de març de 2017. En aquest cas, segons l’activitat duta a 
terme, l’import generat és de 5.250,00 €. 

- Conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per al funcionament del Servei d’Intermediació pels 
Deutes de l’Habitatge (SIDH) i del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) amb una 
aportació econòmica de 20.763,96 €. 



 
 
 

 

 

- Concessió de recurs econòmic Fons prestació “Foment del lloguer assequible i de la 
gestió d’habitatges municipals o cedits, 15.229,19 €. 

- Convenis subscrits amb els ajuntaments per a la cartera de serveis de Governança 
del la prestació d’assistència tècnica amb una aportació total de 146.380,36 €. 

Les despeses del personal subscrit a l’OCH ascendeixen a un total de 238.394,68 €, i les 

despeses derivades de l’activitat de l’oficina respecte al desenvolupament de la cartera de 
serveis de la Governança així com les despeses indirectes, un total 16.681,37 €. 
Així doncs, com s’aprecia en el quadre adjunt el finançament rebut per al desenvolupament 
de les tasques de l’oficina corresponents a Serveis de tràmits i Serveis Cívics és 
manifestament insuficient. 
 

OFICINA COMARCAL D'HABITATGE 

    
Ingressos/finançament 2020  Aportació  

 Aportació 
extraordinària  

Total 

Agència de l'habitatge de Catalunya 83.156,00 € 16.304,00 € 99.460,00 € 

Agència de l'habitatge de Catalunya 
(Mediació i lloguer social) 

          5.250,00 €             5.250,00 €  

DIBA (Ofideute/SIDH)         20.763,96 €           20.763,96 €  

DIBA (Foment lloguer)         15.229,19 €           15.229,19 €  

Agència de l'habitatge de Catalunya (Ajuts 
COVID) 

        14.050,00 €           14.050,00 €  

PSI (Fons)-conveni interadministratiu       

 
138.449,15 € 16.304,00 € 154.753,15 € 

    

Despeses 2020 Import 

 

DEFICIT 

Despeses de personal       238.394,68 €  

 

-83.641,53 € 

    
    
    CONVENIS SUBSCRITS-GOVERNANÇA/PRESTACIÓ D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

    
Ingressos/finançament 2020  Aportació  

 Aportació 
extraordinària  

Total 

    CONVENIS GOVERNANÇA       

Aj. Montmeló  10.000,00 €   10.000,00 € 

Aj. Les Franqueses del Vallès  25.000,00 €   25.000,00 € 

Aj. Lliça d'Amunt  15.000,00 €   15.000,00 € 

Aj la Roca del Vallès 15.000,00 €   15.000,00 € 

Aj  de la Garriga  25.000,00 €   25.000,00 € 

Aj. Sant Antoni de Vilamajor 5.000,00 €   5.000,00 € 

    PRESTACIÓ ASSISTÈNCIA       

Aj. Montornès del Vallès 37.367,54 €   37.367,54 € 

Aj. La Llagosta 14.012,82 €   14.012,82 € 

 
      

 
146.380,36 €   146.380,36 € 

    



 
 
 

 

 

Despeses 2020 16.681,37 € 
  Despeses aprovades (despeses+bases 

convocatoria Foment del lloguer) 
7.675,03 € 

  COSTOS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 9.006,34 € 
  

    TOTAL FINANÇAMENT OCH 301.133,51 € 
  TOTAL DESPESES OCH 255.076,05 € 
  

    TOTAL 46.057,46 € 
  ” 

 
6. Donar compte del canvi de nom d’un grup comarcal. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, del canvi de nom del Grup 
Comarcal Socialista, que passa a denominar-se Partit dels Socialistes de Catalunya – CP. 
 
 
PER URGÈNCIA 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT 
 
5. Donar compte de la resposta de l’Autoritat del Transport Metropolità en relació a les 
al•legacions formulades en el tràmit d’informació pública del pdI. 
 
El president dóna compte de la resposta següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
El 19 de maig de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l’Àrea de Medi Ambient i 
Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“El 4 d’agost de 2020, es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l’anunci pel qual se 
sotmet a informació pública l’aprovació del Pla director d’infraestructures de transport públic col·lectiu 
del sistema integrat de mobilitat urbana de la Regió Metropolitana de Barcelona per al període 2021-
2030 i el corresponent informe de sostenibilitat ambiental. 
 
El 9 d’octubre de 2020 el Consell Comarcal va notificar a l’Autoritat del Transport Metropolità les 
al·legacions al pdI aprovades al Ple de 30 de setembre de 2020. 
 
El 22 d’abril de 2021 el Consell d’Administració de l’ATM va aprovar la proposta del Pla Director 
d’Infraestructures 2021-2030 del SIMMB elaborada pels serveis tècnics de l’ATM, incorporant les 
modificacions que es desprenen de l’informe tècnic de resposta a les al·legacions formulades durant 
el tràmit d’informació pública i institucional. 
 
El 18 de maig de 2021 l’Autoritat del Transport Metropolità ha tramès al Consell Comarcal l’informe 
tècnic de resposta a les al·legacions formulades. 
 
En línia amb les al·legacions formulades pel Consell Comarcal, el pdI té present la importància 
d’aspectes com l’equilibri territorial, l’emergència climàtica, la governança del Pla o la millora dels 
accessos ferroviaris a Barcelona. No obstant això, no s’han estimat la majoria d’al·legacions 
presentades, com per exemple la línia orbital ferroviària entre Granollers i Mataró, l’intercanviador 
ferroviari de la R3-R8 (línia de Vic-línia de la UAB) o la creació d’una xarxa pedalable que integri la 
ruta Eurovelo 8, entre d’altres. En alguns casos, les propostes formulades s’han traslladat a altres 
administracions per al seu estudi, com és el cas de la interconnexió de les línies R2 i R3 a Granollers 
o les millores de l’intercanvi ferroviari entre la R11 i la R8, però no s’han incorporat al a la proposta del 
pdI. S’adjunta un document annex amb el contingut íntegre de les al·legacions formulades i la 
resposta de l’Autoritat Metropolitana del Transport. 



 
 
 

 

 

Extracte de l’al·legació 

Resposta 

 
Per tant, PROPOSO,     
 

1. Donar compte al Ple del Consell Comarcal de la resposta de l’Autoritat del Transport 
Metropolità en relació a les al·legacions formulades en el tràmit d’informació pública del pdI, 
recollides en el document adjunt.” 

 
 
Per això, PROPOSO AL PLE: 
 
Donar-se per assabentat de la resposta de l’Autoritat del Transport Metropolità en relació a 
les al•legacions formulades en el tràmit d’informació pública del pdI, següent: 
“ 

1. INTRODUCCIÓ 
 

El pdI 2021-2030 es troba en fase d’aprovació definitiva. Un cop passat el període 
d’informació pública i consultes de les administracions afectades, que ha estat de 
45 dies hàbils, tal i com estableix la llei, es va procedir a sol·licitar informe dels 
corresponents consells sectorials prèvia a l’aprovació definitiva, incorporant les 
esmenes derivades de la informació pública, i fent els tràmits corresponents a 
l’òrgan ambiental. 

 
En aquest document es detallen les al·legacions que fan referència a mesures del 
pdI 2021-2030 de les quals sou responsable i la resposta que es va donar al 
formulant de l’al·legació, amb l’objectiu de que en tingueu coneixement i les 
pugueu tenir en compte en l’execució de les corresponents actuacions 

 
 

2. ESMENES I RESOLUCIÓ 
 

Remitent 

Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 
 
 

1) Execució del tram entre Granollers i Mataró de la Línia Orbital Ferroviària. 

 
 
La rendibilitat de la proposta actual de l'Orbital ferroviària en el corredor Granollers – 
Mataró en termes socioambientals es baixa; és per tant necessari actualitzar i reformular 
alguns aspectes d’aquests projecte per tal de millorar els valors tant de demanda com 
d'impacte ambiental. Es proposa la creació d’un grup de treball entre les administracions i 
els municipis afectats amb l’objectiu d’analitzar la situació actual del transport públic en 
aquest corredor, així com la realització d’un estudi de demanda d’acord amb la informació 
recent que permeti analitzar a curt-mig termini els reforços i o tipologia dels serveis de bus 
que puguin ser necessaris, com pot ser potenciar el bus-exprés i a llarg termini per poder 
executar l’Orbital. L’estudi es farà l’any 2022, un cop la situació sanitària estigui 
estabilitzada. 

 



 
 
 

 

 

Extracte de l’al·legació 

Resposta 

Extracte de l’al·legació 

Resposta 

Resposta 

Extracte de l’al·legació 

Resposta 

Extracte de l’al·legació 

 

 
2) Execució de l'intercanviador de l'R3-R8 a la Riera de Caldes. 

 
 
Aquesta proposta ha estat analitzada per l'ATM i no s'ha inclòs dins del període 2021-
2030 perquè el flux d'intercanvi previst en aquest període no era suficient per tal de 
justificar-lo. A mesura que avancin els previsions urbanístiques serà el moment per a la 
seva incorporació. 

 
 

 
3) Millora dels accessos ferroviaris a Barcelona. 

 
 
L'ATM hi està d'acord, i en aquest sentit està col·laborant en la definició dels accessos 
ferroviaris en la vessant nord del continu urbà de Barcelona (àmbit Montcada) 
 

 

 
 
4) Interconnexió de les línies R2 i R3 a Granollers. 

 
 
Aquesta proposta serà traspassada al MITMA per al seu anàlisi. 

 
 

 
5) Millora de l'intercanvi ferroviari entre l'R11 i R8 i millora de l'oferta de Granollers Centre i 
Mollet-Sant Fost. 

 
 
L'ATM traslladarà aquesta petició a la Generalitat de Catalunya, perquè de forma 
conjunta amb l'ATM s'estudiï aquesta millora. 

 
 

 
6) Increment del nombre d'aparcaments d'intercanvi: Granollers Centre, Circuit de 

Extracte de l’al·legació 



 
 
 

 

 

Resposta 

Extracte de l’al·legació 

Resposta 

Extracte de l’al·legació 

Extracte de l’al·legació 

Resposta 

Extracte de l’al·legació 

Catalunya, Parets del Vallès i Franqueses del Vallès. 

 
 
L'ATM està elaborant el Pla Director Urbanístic dels aparcaments d'enllaç (en redacció 
l'informe d'al·legacions) en el que estan incloses les quatre estacions esmentades en 
l'al·legació per tal de ser construïdes en una fase posterior. 

 
 

 
7) Reequilibri territorial i capil·laritat del transport públic. 

 
 
El pdI 2021-2030, juntament amb el pdM 2020-2025 recentment aprovat, busca com a 
objectiu el reequilibri territorial i la coordinació dels serveis d'aportació a les línies principals. 

 
 

 
8) Creació d'una xarxa pedalable de mobilitat quotidiana. 

 
 

 
 
El pdI impulsa la xarxa ciclable que de forma específica permeti la connexió al sistema 
ferroviari i doni accessibilitat a les estacions, i es basa en la xarxa del pdM per tal de 
potenciar la integració amb la xarxa ferroviària. 

 
 

 
9) Ampliació de la previsió d'aparcaments segurs per a bicicletes a les estacions. 

 
 
Tant el pdM com el pdI promouen la implantació d’aparcaments per a bicicletes que es 
prioritzaran d’acord a les previsions de demanda, alhora la seva instal·lació es coordinarà 
amb operadors i altres agents implicats. 

 
 

 
10) Emergència climàtica i qualitat de l'aire: prioritzar les actuacions més efectives. 

Resposta 



 
 
 

 

 

Resposta 

Extracte de l’al·legació 

Resposta 

Extracte de l’al·legació 

Resposta 

 
 
Les actuacions proposades en el pdI han estat analitzades pel SAIT (Anàlisi cost-benefici 
que prioritza les actuacions més efectives però també incorpora beneficis ambientals) i per 
l'Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) que se centra en els aspectes medioambientals. 

 
 

 
11) Coordinació amb l'Administració de l'Estat. 

 
 
L'ATM ha estat permanentment en contacte amb el MITMA, i concretament amb l'Oficina 
de Coordinació del Pla de Rodalies de Catalunya i l'operador Renfe. 

 
 

 
12) Governança del pdI. Seguiment de l'execució de les actuacions planificades. 

 
 
L'ATM, a través del Consell d'Administració, Comitè Executiu i serveis tècnics realitzarà 
un seguiment exhaustiu de l'estat d'execució de les actuacions proposades. Cada any, els 
serveis tècnics realitzen un informe de seguiment del pdI que està vigent.” 

 
 
19. Precs i preguntes. 
 
El president 
 
Abans hi ha dos consellers que han de respondre preguntes del Ple passat, un és el senyor 
Àlex Valiente, conseller de Turisme, i l’altre és el senyor Juanma Segovia, conseller de 
Política Territorial i Mobilitat. Senyor Àlex Valiente, endavant. 
 
El senyor Àlex Valiente Almazán 
 
Molt bona tarda, primer recuperaré la pregunta que ens va fer la senyora Pamela Isús sobre 
el tema dels fons Lider, i després passaré la paraula al Juanma per la resposta del tema de 
les vies ciclables que ens va fer el senyor Enric Gisbert la respondríem conjunta. 
 
Sobre el fons Lider, no podem optar a aquestes ajudes perquè com a territori estem fora, el 
Vallès Oriental està fora dels fons Lider, ja que està dirigida a comarques amb poblacions 
rurals i des dels convocants no es contempla que el Vallès Oriental sigui d’aquestes 
comarques. Hi ha una pàgina web que és catcentral.cat, aquí es pot consultar els municipis 
de Catalunya que són zona Lider i per tant si tenen accés als fons Lider. Tot i així, des del 
Consell Comarcal portem temps treballant en buscar línies d’ajudes i donar respostes a totes 



 
 
 

 

 

les consultes que ens arriben des dels diversos productors agrícoles, no només joves, a les 
properes setmanes tenim plantejada organitzar una xerrada sobre aquests ajuts. Al 2020 es 
van impartir a diversos productors de la comarca al curs Com posar preus als seus 
productes i serveis, i davant les peticions rebudes per part dels productors aquest any tenim 
prevista la realització d’un assessorament financer i tutories individualitzades en aquest 
sentit. Aquestes són algunes de les moltes accions que estem fent des de l’Àrea amb la 
Xarxa de productes de la terra però quedem a la seva disposició i a la de la resta dels 
consellers per si volen traslladar altres aspectes, però lamentem que en el cas del fons 
Lider, cap municipi de la nostra comarca tingui dret a acollir-se a aquestes subvencions 
europees. 
 
El president 
 
Gràcies Àlex, Juanma endavant. 
 
El senyor Juanma Segovia Ramos 
 
Bona tarda a tothom, com deia el meu company Àlex Valiente, farem una resposta al 
conseller Enric Gisbert de manera compartida, ja fa anys que el Consell Comarcal treballa 
en el foment de la xarxa ciclable al nostre territori, de fet a la legislatura anterior ja es va 
aprovar una moció de suport a l’Eurovelo pel Vallès Oriental, el pla de la Xarxa de Camins 
sol·licitat al 2017 elaborat per Turisme de la Diputació, durant aquest mes de maig es 
començarà a senyalitzar la via blava del riu Congost i del riu Mogent, s’està elaborant també 
l’estudi de senyalització de les lleres de la riera de Caldes, el riu Tenes i el Besós. També es 
va realitzar, i alguns de vostès estaven en aquesta reunió, una reunió conjunta amb els 
ajuntaments de la comarca per conèixer el mode de funcionament de les vies verdes de les 
comarques veïnes, i si aquest model era aplicable a la nostra comarca, estem participant 
activament als diferents llocs de debat i de decisió com el Pla Específic de Mobilitat del 
Vallès, que en part gràcies a les al·legacions que vam presentar s’ha obtingut una ampliació 
de 33km. sobre la xarxa inicial d’aquesta xarxa ciclable, o també les reunions respecte el 
projecte pilot de mobilitat sostenible al Vallès Oriental que s’està dibuixant. També, per últim, 
estem en contacte amb el Consorci Besós-Tordera, per donar suport al seu pla de camins 
fluvials, actualment ja el tenen molt avançat i que hauria de ser una part essencial de la 
xarxa pedalable comarcal, i que volem explorar plegats la possibilitat d’una redacció 
conjunta per aconseguir, com apuntava a la pregunta el senyor Gisbert, una part del fons 
dels Next Generation. I si de cas, ara el company Àlex acabarà la resposta. 
 
El senyor Àlex Valiente Almazán 
 
A part d’això, com deia el company Juanma Segovia, estem treballant a nivell turístic, 
perquè és un dels reptes que ens havien traslladat els sectors turístics de tota la comarca, 
treballar conjuntament per afavorir el turisme sostenible, i entenem que hem d’apostar per 
aquestes rutes ciclables, no només des de les nostres àrees, sinó també des de 
Desenvolupament Econòmic també s’està treballant pel tema de mobilitat sostenible als 
polígons industrials, és cert que com deia el Juanma Segovia, des de Turisme estem 
treballant una cosa que està a punt de començar, que és la senyalització de la llera del riu a 
vies ciclables, des del Congost i també al Mogent. I estem fent la senyalització de la riera de 
Caldes, del Tenes i el Besós. A part d’això, nosaltres hem fet reunions amb col·lectius de 
turisme, ens hem reunit amb la presidenta de l’Associació d’hotels del Vallès Oriental, amb 
l’Associació de turisme rural, que també ens han traslladat la necessitat de fer inversions en 
aquest sentit, i també amb el gremi de restauració i altres sector que ens han demanat que 
ha de ser una aposta clara des del Consell Comarcal. També hem involucrat a les diferents 
associacions de pedalems que hi ha a la comarca, hem fet reunions amb ells, tenim 
l’objectiu de convocar també els ajuntaments per veure en quins projectes estan treballant 
com a ens municipals. Des de Turisme també estem treballant per aconseguir que l’Agència 



 
 
 

 

 

Catalana de Turisme, ens atorgui, cosa que és prevista que sigui ja, la marca Cicloturisme a 
la nostra comarca, i estem treballant per a la creació d’itineraris geolicalitzats pel Vallès 
Oriental i la creació de díptics informatius a partir d’usuaris de Wikiloc i bolcatge d’informació 
a la web de turisme del Vallès Oriental. Esperem que haguem respost tota aquesta 
pregunta, tot i que no ens centrarem només amb el tema dels Next Generation, des del 
Consell Comarcal estem buscant qualsevol tipus de convocatòria a nivell institucional per 
poder arribar a aquests fons i poder implementar vies ciclables a la nostra comarca. 
 
El president 
 
Molt bé, gràcies, ara sí que passaríem als precs i preguntes, el Marc Candela ha demanat la 
paraula, endavant Marc. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Sí, era molt senzilla, voldríem saber com està l’atorgament de les beques menjador, en quin 
procés estem exactament, terminis, perquè en alguns ajuntaments els tècnics se’ns han 
començat a queixar, i els regidors, de que anàvem tard. Si ens ho podríeu aclarir, si sabem 
quins terminis teniu. 
 
El president 
 
Gràcies, alguna pregunta més? Algun prec més? Molt bé, passaríem a resposta. 
 
El senyor Antoni Cornellas i Aligué 
 
Està engegat el procés jurídic, ara està en fase d’al·legacions i, en principi estem dintre de 
termini en quant a temps, estem en calendarització. També us he de dir que hi ha un 
ajuntament que ha anunciat un possible recurs que en cas de tirar endavant, sí que 
paralitzaria tot el procés a nivell comarcal. 
 
El president 
 
Molt bé, alguna qüestió més? Doncs ho deixaríem aquí. 
  
 
S’aixeca la sessió a les dinou hores i quaranta-tres minuts, de la qual cosa, com a secretari 
accidental, dono fe, amb el vistiplau del senyor president. 
 
Document signat electrònicament. 
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