
 
 
 
 

 
 

OD-15 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, de 21 de juliol de 2021 
CI, de 14 de juliol de 2021 
 
Aprovar el conveni específic amb Diputació de Barcelona per desenvolupar el Protocol 
General en els programes de suport a la cobertura de llocs per realitzar funcions 
tècniques d'arquitectura-enginyeria, el programa d'ampliació de suport en l'àmbit de la 
cobertura de les funcions reservades a funcionaris de l'administració local amb 
habilitació nacional, subescala secretaria-intervenció i el programa de captació del talent 
jove. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 de maig de 2021, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, ha 

emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS:  
 
1. El 19 de març de 2021 mitjançant registre d’entrada E2021004442 la Diputació de Barcelona ens 

comunica que la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 18/03/2021, ha dictat un decret 
amb número de registre 2363 sobre "Aprovació del conveni específic entre la Diputació de Barcelona i 
el Consell Comarcal del Vallès Oriental per desenvolupar el Protocol General en els programes de 
suport a la cobertura de llocs per realitzar funcions tècniques d'arquitectura-enginyeria, el programa 
d'ampliació de suport en l'àmbit de la cobertura de les funcions reservades a funcionaris de 
l'administració local amb habilitació nacional, subescala secretariaintervenció i el programa de 
captació del talent jove" i acompanya el comunicat del text íntegre de l’Acord.  

 
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de juliol de 2020, va aprovar el 

Protocol General per a la posterior adhesió per part dels Consells Comarcals als Programes de l’Àrea 
d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, per garantir les estructures mínimes professionals i 
el funcionament en matèria tècnica, les funcions reservades a funcionaris de l’administració local amb 
habilitació nacional, subescala secretaria-intervenció i innovació digital i transparència, als municipis 
de menor dimensió demogràfica i estructura interna de la demarcació de Barcelona (en endavant, el 
Protocol General), que es va publicar el 6 d’agost de 2020 al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (núm. Reg. 364/20).  

 
A l’apartat 6 e), que tracta dels compromisos de les parts, s’ estableix que correspon a la Diputació 
definir i aprovar, amb la participació dels consells comarcals adherits al Protocol General, els 
instruments de col·laboració i coordinació adients per al desplegament de cada un dels programes 
que l’integren.  

 
3. En data 22 d’octubre de 2020 el Consell Comarcal del Vallès Oriental sol·licità l’adhesió a l’esmentat 

Protocol General per al desenvolupament conjunt amb la Diputació de Barcelona dels programes de 
suport previstos en dit document per als municipis del seu àmbit territorial mancats dels serveis i la 
cobertura bàsica de les funcions que s’esmenten i que es recullen en els citats programes.  

 
4. Per Decret núm. 880 de data 9/02/2021 es va aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental al Protocol General, i la constitució d’una comissió de seguiment amb la finalitat de definir els 
instruments de col·laboració i coordinació adients per a la prestació de l’assistència mancomunada 
entre ambdues entitats en els municipis del seu àmbit territorial, mancats dels serveis i la cobertura 
bàsica de les funcions de referència. 



 
 
 
 

 
 

 
5. En el marc de la comissió, es van analitzar les dades disponibles i es va determinar procedir a 

configurar un conveni específic per al desenvolupament dels següents programes establerts al 
Protocol General:  

 

 Programa de suport a la cobertura de llocs per realitzar funcions tècniques d’arquitectura-enginyeria. 

  Programa d’ampliació del suport en l’àmbit de cobertura per les funcions reservades a funcionaris de 
l’administració local amb habilitació nacional, subescala secretaria-intervenció, que en seu cas i 
analitzant si s’escau la forma efectiva de prestació (directa, per delegació o mixta) s’haurà de realitzar 
amb la cooperació i coordinació transversal de la Secretaria i la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona.  

 Programa de captació del talent jove, amb col·laboració amb les universitats que imparteixen els 
estudis reglats que donen lloc a poder optar a aquests llocs de treball, així com als col·legis 
professionals respectius 

 
6. En conseqüència, es proposa l’aprovació d’un conveni específic mitjançant el qual s’estableix el 

desenvolupament del Protocol General i es concreten els compromisos d’ambdues parts en els 
programes esmentats que s’implementaran amb les actuacions previstes en el Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu catàleg de serveis i altres 
instruments anàlegs. 

 
7. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té entre els seus objectius estratègic de treball la millora 

continua i això implica el treball orientat a  la modernització de les estructures de gestió. També té 
interès en desenvolupar actuacions vinculades als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 
aquest conveni ho és ja que es centra en aprofundir en l’enfortiment de les institucions públiques: han 
de ser eficaces, responsables i transparents, plenament compromeses amb la lluita contra la corrupció 
i afavoridores d’una democràcia inclusiva, participativa i representativa.  

 
Per això,  
 
PROPOSO:  
 
 
1. La signatura d’un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona per 

regular els compromisos derivats de l’adhesió al Protocol General i als programes que l’integren 
promoguts per l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial per garantir les estructures 
mínimes professionals i el funcionament en matèria tècnica, les funcions reservades a funcionaris de 
l’administració local amb habilitació nacional, subescala secretaria-intervenció i innovació digital i 
transparència, d’acord amb el detall següent:  

 
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 
PER DESENVOLUPAR EL PROTOCOL GENERAL EN ELS PROGRAMES DE SUPORT A LA COBERTURA DE 
LLOCS PER REALITZAR FUNCIONS TÈCNIQUES D’ARQUITECTURA-ENGINYERIA, EL PROGRAMA 
D’AMPLIACIÓ DE SUPORT EN L’ÀMBIT DE LA COBERTURA DE LES FUNCIONS RESERVADES A 
FUNCIONARIS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ NACIONAL, SUBESCALA SECRETARIA-
INTERVENCIÓ I EL PROGRAMA DE CAPTACIÓ DEL TALENT JOVE 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  

 
D’una part, la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B i domicili a Rbla. de Catalunya, 126, Barcelona 08008, 
representada pel Sr. Josep Arimany Manso, president delegat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió 
Territorial, en virtut del que disposa l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 
16.12, publicat al BOPB de 19.12.2019).  
 



 
 
 
 

 
 

Igualment, intervé la Secretaria delegada, Sra. Júlia Fajardo Garcia, en virtut de les facultats conferides pel Decret 
de la Presidència 2446/20, de data 13 de març, sobre la delegació de funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 
16 de març de 2020, als efectes de donar fe, d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 
de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter 
nacional.  
 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, representat pel president, Il·lm. Sr. Francesc Colomer Tenas 
assistit per el secretari de l’ens, el Sr. Jordi Vendrell Ros, degudament autoritzats. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  

 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de juliol de 2020 (núm. Reg. 364/20), va 

aprovar el Protocol General per a l’adhesió per part dels Consells Comarcals als Programes de l’Àrea 
d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, per garantir les estructures mínimes professionals i el 
funcionament en matèria tècnica, les funcions reservades a funcionaris de l’administració local amb habilitació 
nacional, subescala secretaria-intervenció i innovació digital i transparència, als municipis de menor dimensió 
demogràfica i estructura interna de la demarcació de Barcelona. Aquest Protocol General es va publicar el 6 
d’agost de 2020 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  

 
2. Mitjançant aquest Protocol es varen establir el marc general i els principis del projecte i es va determinar que 

aquest seria l’instrument de referència per a la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Consells 
Comarcals que, d’acord amb el procediment i requisits establerts, s’hi adherissin.  

3. A l’apartat 6 e), que tracta dels compromisos de les parts, s’estableix que correspon a la Diputació definir i 
aprovar, amb la participació dels consells comarcals adherits al Protocol General, els instruments de 
col·laboració i coordinació adients per al desplegament de cada un dels programes que integren el seu objecte 
així com redactar i aprovar els convenis específics que es requereixen per donar suport a les necessitats de 
cada Consell Comarcal. 
 

4. En data 9 de febrer de 2021 el Consell Comarcal del Vallès Oriental sol·licità l’adhesió a l’esmentat Protocol 
General per al desenvolupament conjunt amb la Diputació de Barcelona dels programes de suport previstos en 
dit document per als municipis del seu àmbit territorial mancats dels serveis i la cobertura bàsica de les funcions 
que s’esmenten i que es recullen en els citats programes i per Decret núm. 11339 de data 18/11/2020 es va 
aprovar dita adhesió i la constitució d’una comissió de seguiment, integrada, per part de la Diputació de 
Barcelona, pel Coordinador de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial i per la Gerent dels 
Serveis d’Assistència la Govern Local ) i per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental , pel Gerent.  

 
5.  En el marc d’aquesta comissió, es van analitzar les dades disponibles i es va determinar procedir a configurar 

un conveni específic per al desenvolupament dels programes establerts al Protocol General que 
s’implementaran amb les actuacions previstes en el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2021-2023 de 
la Diputació de Barcelona i el seu Protocol General, Catàleg de Serveis i altres instruments anàlegs.  

 
6.  L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que són objecte d’aquest 

conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia 
Local i el títol competencial relatiu al foment dels interessos municipals.  

 
7.  Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest és palès en la vinculació existent entre les 

actuacions esmentades, la competència de la Diputació d’assistència i cooperació envers els municipis, d’acord 
amb l’article 91 de la Llei 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya i l’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, sobre 
assistència i cooperació jurídica i tècnica als municipis, especialment, als de menor capacitat econòmica i de 
gestió, dona emparament jurídic a aquesta actuació d’assistència indirecta a través de les comarques.  

 
8. Aquest projecte es troba al Pla d’Actuació de Mandat de la Diputació de Barcelona (PAM) com a una de les 

principals polítiques públiques del Pla que impulsa l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, on té 
un paper central la modernització de les estructures de gestió dels municipis i els consells comarcals i es troba 
a l’objectiu 16, objectiu vinculat als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que es centra en 
aprofundir en l’enfortiment de les institucions públiques: han de ser eficaces, responsables i transparents, 
plenament compromeses amb la lluita contra la corrupció i afavoridores d’una democràcia inclusiva, 
participativa i representativa. Així mateix figura com un objectiu del Pla Estratègic de l’Àrea d’Innovació, 



 
 
 
 

 
 

Governs Locals i Cohesió Territorial per aquest mandat, objectiu 8 “Modernitzar les estructures organitzatives 
municipals” 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, subscriuen aquest 
conveni, que es regirà pels següents  
 
PACTES Primer.  

 
Objecte del conveni 
 
L’objecte dels present conveni és formalitzar i regular amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental els compromisos 
derivats de la seva adhesió al Protocol General i als programes que l’integren promoguts per l’Àrea d’Innovació, 
Governs Locals i Cohesió Territorial per garantir les estructures mínimes professionals i el funcionament en matèria 
tècnica, les funcions reservades a funcionaris de l’administració local amb habilitació nacional, subescala secretaria-
intervenció i innovació digital i transparència, als municipis de menor dimensió demogràfica i estructura interna de la 
demarcació de Barcelona. 
 
 En particular, pel que fa als següents programes, integrats en el Protocol General, aprovat per la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona el 30 de juliol de 2020 (núm. Reg. 364/20) i publicat el 6 d’agost de 2020 al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona:  
A. Programa de suport a la cobertura de llocs per realitzar funcions tècniques d’arquitectura-enginyeria.  
B. Programa d’ampliació del suport en l’àmbit de cobertura per les funcions reservades a funcionaris de 
l’administració local amb habilitació nacional, subescala secretaria-intervenció, amb la cooperació i coordinació 
transversal de la Secretaria i la Intervenció General de la Diputació de Barcelona. 
 C. Programa de captació del talent jove, amb col·laboració amb les universitats que imparteixen els estudis reglats 
que donen lloc a poder optar a aquests llocs de treball, així com als col·legis professionals respectius.  
 
Tots tres programes s’implementaran amb les actuacions previstes en el Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu Protocol General, aprovats pel Ple de la Diputació de data 
28 de maig de 2020 (publicat al BOPB de data 3.6.2020) i el seu Catàleg de Serveis i instruments anàlegs. 
 
Segon.- Obligacions de les parts  

 
Ambdues institucions adopten els compromisos següents:  
 

A. Programa de suport a la cobertura de llocs per realitzar funcions tècniques d’arquitectura-
enginyeria. 

 
Per part de la Diputació de Barcelona:  
 

 Assessorament tècnic en els processos de selecció i provisió per a la cobertura de les places i llocs de treball que 
s’hagin de cobrir per portar a terme aquest programa, en l'elaboració de bases reguladores de la convoca tòria dels 
diversos processos selectius per a la cobertura de places de plantilla així com de provisió de llocs de treball. Inclou 
també assessorament tècnic per a la resolució de dubtes en relació a aquests mateixos processos. Aquest 
assessorament es farà a través de la línia d’assistència de disseny i elaboració de bases reguladores de processos 
selectius a través del Catàleg de Serveis, que recull l’oferta de suport tècnic, material, econòmic o de prestació 
directa d’acord amb els criteris aprovats pel Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació 
de Barcelona i el seu Protocol general. 

 Les bases i convocatòries hauran de vetllar, sempre que sigui possible, per incloure mesures per tal d’impulsar 
l’atracció del talent jove, i la inclusió de formació com a part de la selecció, formació que s’impartirà a través de la 
Direcció de Formació de la Diputació de Barcelona.  

 Facilitarà personal tècnic especialitzat per a la composició dels òrgans seleccionadors, a través del Catàleg de 
Serveis, que recull l’oferta de suport tècnic, material, econòmic o de prestació directa d’acord amb els criter is 
aprovats pel Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu Protocol 
general.  

 Facilitarà instruments tècnics per a la recopilació de dades referents al territori i els serveis que es presten als 
municipis de la comarca, per anar formant una Xarxa Comarcal d’Assistència a l’Organització Interna Local.  

 Assistència i assessorament en la configuració dels instruments jurídics necessaris per tal que el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental pugui prestar aquests serveis d’assistència tècnica en arquitectura i enginyeria als 
municipis del seu àmbit territorial.  



 
 
 
 

 
 

 Vetllar per la coherència i harmonització dels criteris, tenint en compte les singularitats, per a totes les adhesions 
que es produeixin per part dels Consells Comarcals al Protocol General. 
 
Per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental:  
 

 Creació si escau de les places i llocs de treball d’enginyeria i arquitectura als corresponents instruments de 
personal, Plantilla i Relació de Llocs de Treball, com a personal funcionari, per a fer front a les necessitats 
d’assistència en aquestes matèries que han de prestar als ajuntaments de la seva demarcació.  

 Incloure a les bases i convocatòries de selecció i/o provisió els requeriments aspectes determinats per 
l’assessorament de la Diputació de Barcelona, que es demanarà per la línia corresponent del Catàleg de Serveis. 

Incloure com a part de la composició dels Tribunals i òrgans de selecció al personal tècnic especialitzat de 
Diputació de Barcelona sol·licitats mitjançant la línia del Catàleg de Serveis.  

 Facilitarà a la Diputació de Barcelona el coneixement de la situació i evolució en les matèries objecte del programa 
com a fonament d’avaluació dels serveis, definició de les noves estratègies a seguir i actuacions a desenvolupar per 
tal de coadjuvar a la creació d’una Xarxa Comarcal d’Assistència a l’Organització Interna Local  

 Flexibilitat i adaptació a les necessitats i particularitats territorials i treball en xarxa, que potencia la transferència 
de coneixement d’informació i de millora continua i progressió en la prestació del servei.  

 Donar compliment als requisits que d’establerts en el Catàleg de Serveis, que recull l’oferta de suport tècnic, 
material, econòmic o de prestació directa d’acord amb els criteris aprovats pel Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020- 2023 de la Diputació i el seu Protocol General, en les peticions que es portin a terme. 
 

B. Programa d’ampliació del suport en l’àmbit de cobertura per les funcions reservades a 
funcionaris de l’administració local amb habilitació nacional, subescala secretaria-intervenció, 
amb la cooperació i coordinació transversal de la Secretaria i la Intervenció General de la 
Diputació de Barcelona.  

 
Per part de la Diputació de Barcelona 
 

 Estudiarà la viabilitat pràctica de la concreció dels llocs de treball mancomunats, en coordinació interna amb els 
diferents serveis i unitats de la Diputació (Secretaria General i Intervenció).  

 Assessorarà en el model de dita prestació, ja sigui propi de la Diputació, per delegació d’aquesta o mixt amb els 
Consells Comarcals, i es donarà suport a la regulació del acords concrets en termes interadministratius, bo i 
avançant en paral·lel amb la necessària col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.  

 Assessorament tècnic en els processos de provisió per a la cobertura interina d’aquests llocs de treball, en 
concordança en l’esmentat en l’apartat anterior. En cas de determinar-se un model mixt, l’assessorament es podrà 
materialitzar també en l'elaboració de bases reguladores de la convocatòria a través de la línia d’assistència de 
disseny i elaboració de bases reguladores de processos selectius del Catàleg de Serveis de la Diputació de 
Barcelona, que recull l’oferta de suport tècnic, material, econòmic o de prestació directa d’acord amb els criteris 
aprovats pel Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu Protocol 
general. 

Facilitarà personal tècnic especialitzat per a la composició dels òrgans seleccionadors a través de la línia 
d’assistència als Tribunals i òrgans de selecció, a través del Catàleg de Serveis, que recull l’oferta de suport tècnic, 
material, econòmic o de prestació directa d’acord amb els criteris aprovats pel Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu Protocol general.  
 
Per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental:  
 

 Diagnosi de la necessitat d’aquest servei mancomunat en els municipis de la seva demarcació.  

 Creació de les places i llocs de treball, si escau, per a portar a terme aquest programa als municipis de la seva 
demarcació que hagin manifestat la seva voluntat de sol·licitar aquest servei. 

 Incloure a les bases i convocatòries de provisió els requeriments i aspectes determinats per l’assessorament de la 
Diputació de Barcelona, que es sol·licitarà per la línia corresponent del Catàleg de Serveis.  

 Incloure com a part de la composició dels òrgans de selecció al personal tècnic especialitzat de Diputació de 
Barcelona sol·licitats mitjançant la línia del Catàleg de Serveis. 
 
En qualsevol cas, el Programa es regularà àmpliament en els acords concrets que es desenvolupin en paral·lel i 
coordinadament amb la Generalitat de Catalunya, els diferents municipis, els consells comarcals, els col·legis 
professionals, etc. en funció de la demanda que generi dit programa. 
 



 
 
 
 

 
 

C. Programa de captació del talent jove, amb col·laboració amb les universitats que imparteixen els 
estudis reglats que donen lloc a poder optar a aquests llocs de treball, així com als col·legis 
professionals respectius. 

 
Per part de la Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal:  

 Actuacions conjuntes en el programa de captació de talent jove, mitjançant accions d’informació i difusió, així com 
assistència a fires de captació de talent, a jornades d’aquesta temàtica a universitats i col·legis professionals, o 
l’oferiment d’aquesta informació a les plataformes de difusió amb major incidència entre els joves. 

 La proposta de proves pràctiques que incloguin les capacitats específiques de la matèria, en el marc de les 
capacitats que desenvolupen els àmbits universitaris actuals i les necessitats de provisió dels llocs específics de 
treball. 
 
Tercer. Comissió de seguiment  

 
En el termini màxim d’un mes a partir de l’entrada en vigor del present conveni es constituirà una comissió de 
seguiment integrada per un representant de cadascuna de les entitats signatàries amb les funcions d’efectuar el 
seguiment de l’acompliment i l’execució de les actuacions objecte de la col·laboració descrita. 
 
 Aquesta comissió estarà integrada per:  
 
Un representant de la Diputació de Barcelona: el coordinador de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió 
Territorial, o la persona en qui delegui.  
 
Un representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental: la persona titular de la Gerència o la persona en qui 
delegui. 
 
Quart. Règim jurídic  

 
Serà d’aplicació al present conveni allò previst en la normativa de règim local i en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic i en la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, en matèria de convenis de col·laboració i allò previst en la normativa 
reguladora del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, i 
supletòriament, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona.  
 
Cinquè. Causes d’extinció  

 
Seran causes d’extinció d’aquest conveni el mutu acord de les parts, l’incompliment de les obligacions contretes, 
l’expiració del temps de vigència del conveni, i qualsevol altra causa legalment establerta, i, en particular, la 
concurrència de les causes de revocació de les subvencions previstes a l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.  
 
Sisè. Registre del conveni  

 
La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la 
Generalitat de Catalunya en compliment del que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 
Setè.- Vigència del conveni  

 
Aquest conveni tindrà una durada de quatre anys a comptar des de la seva signatura. 
 
 Podrà ser prorrogat per mutu acord de les parts per un període de fins a 4 anys més.” 

 
2. El 14 de juliol de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el Protocol General per a la 

posterior adhesió per part dels Consells Comarcals als Programes de l’Àrea d’Innovació, 
Governs Locals i Cohesió Territorial, per a garantir les estructures mínimes professionals i el 
funcionament en matèria tècnica, funcions reservades a funcionaris de l’administració local 
amb habilitació nacional, subescala secretariaintervenció, i innovació digital i transparència, 
als municipis de menor dimensió demogràfica i estructura interna de la demarcació de 
Barcelona. 
 

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

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

pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
4. L’article 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 la dispensa de serveis mínims i 
la transferència de funcions. 

 
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. 

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

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

 
En el mateix sentit, l’article 3.b) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula 
el règim jurídic dels funcionaris d’administració amb habilitació de caràcter nacional, quan 
disposa que la funció d’assessorament legal preceptiu comprèn: …L’emissió d’informes 
previs sempre que es tracti d’un precepte legal o reglamentari així ho estableixi. 

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

mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del 
Ple per adoptar aquest acord, de conformitat amb el qual correspon al Ple exercir les altres 
atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna a la 
comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple, 



 
 
 
 

 
 

 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb la Diputació de Barcelona per 

desenvolupar el protocol general en els programes de suport a la cobertura de llocs per 
realitzar funcions tècniques d’arquitectura-enginyeria, el programa d’ampliació de suport en 
l’àmbit de cobertura de les funcions reservades a funcionaris de l’administració local amb 
habilitació nacional, subescala secretaria-intervenció i el programa de captació de talent 
jove, d’acord amb el contingut següent: 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
D’una part, la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B i domicili a Rbla. de Catalunya, 126, 
Barcelona 08008, representada pel Sr. Josep Arimany Manso, president delegat de l’Àrea 
d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, en virtut del que disposa l’apartat 4.1.4.d) de la 
Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple (Decret núm. 14600/2019, de 16.12, publicat al BOPB de 
19.12.2019).  
 
Igualment, intervé la Secretaria delegada, Sra. Júlia Fajardo Garcia, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència 2446/20, de data 13 de març, sobre la delegació de funcions 
de Secretaria, publicat al BOPB de 16 de març de 2020, als efectes de donar fe, d’acord amb el 
previst a l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic 
dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.  
 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL, representat pel president, Il·lm. Sr. Emilio Cordero 
Soria assistit per el secretari de l’ens, el Sr. Jordi Vendrell Ros, degudament autoritzats. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de juliol de 2020 (núm. Reg. 

364/20), va aprovar el Protocol General per a l’adhesió per part dels Consells Comarcals als 
Programes de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, per garantir les 
estructures mínimes professionals i el funcionament en matèria tècnica, les funcions reservades 
a funcionaris de l’administració local amb habilitació nacional, subescala secretaria-intervenció i 
innovació digital i transparència, als municipis de menor dimensió demogràfica i estructura 
interna de la demarcació de Barcelona. Aquest Protocol General es va publicar el 6 d’agost de 
2020 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  

 
2. Mitjançant aquest Protocol es varen establir el marc general i els principis del projecte i es va 

determinar que aquest seria l’instrument de referència per a la col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i els Consells Comarcals que, d’acord amb el procediment i requisits establerts, s’hi 
adherissin.  

3. A l’apartat 6 e), que tracta dels compromisos de les parts, s’estableix que correspon a la 
Diputació definir i aprovar, amb la participació dels consells comarcals adherits al Protocol 
General, els instruments de col·laboració i coordinació adients per al desplegament de cada un 
dels programes que integren el seu objecte així com redactar i aprovar els convenis específics 
que es requereixen per donar suport a les necessitats de cada Consell Comarcal. 
 

4. En data 9 de febrer de 2021 el Consell Comarcal del Vallès Oriental sol·licità l’adhesió a 
l’esmentat Protocol General per al desenvolupament conjunt amb la Diputació de Barcelona dels 
programes de suport previstos en dit document per als municipis del seu àmbit territorial mancats 
dels serveis i la cobertura bàsica de les funcions que s’esmenten i que es recullen en els citats 
programes i per Decret núm. 11339 de data 18/11/2020 es va aprovar dita adhesió i la constitució 
d’una comissió de seguiment, integrada, per part de la Diputació de Barcelona, pel Coordinador 



 
 
 
 

 
 

de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial i per la Gerent dels Serveis 
d’Assistència la Govern Local ) i per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental , pel Gerent.  

 
5.  En el marc d’aquesta comissió, es van analitzar les dades disponibles i es va determinar 

procedir a configurar un conveni específic per al desenvolupament dels programes establerts al 
Protocol General que s’implementaran amb les actuacions previstes en el Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu Protocol General, 
Catàleg de Serveis i altres instruments anàlegs.  

 
6.  L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que són 

objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu favor l’article 4 de la 
Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals.  

 
7.  Pel que fa a l’interès propi de la Diputació de Barcelona, aquest és palès en la vinculació existent 

entre les actuacions esmentades, la competència de la Diputació d’assistència i cooperació 
envers els municipis, d’acord amb l’article 91 de la Llei 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, sobre assistència i cooperació jurídica i tècnica 
als municipis, especialment, als de menor capacitat econòmica i de gestió, dona emparament 
jurídic a aquesta actuació d’assistència indirecta a través de les comarques.  

 
8. Aquest projecte es troba al Pla d’Actuació de Mandat de la Diputació de Barcelona (PAM) com a 

una de les principals polítiques públiques del Pla que impulsa l’Àrea d’Innovació, Governs Locals 
i Cohesió Territorial, on té un paper central la modernització de les estructures de gestió dels 
municipis i els consells comarcals i es troba a l’objectiu 16, objectiu vinculat als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) que es centra en aprofundir en l’enfortiment de les 
institucions públiques: han de ser eficaces, responsables i transparents, plenament 
compromeses amb la lluita contra la corrupció i afavoridores d’una democràcia inclusiva, 
participativa i representativa. Així mateix figura com un objectiu del Pla Estratègic de l’Àrea 
d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial per aquest mandat, objectiu 8 “Modernitzar les 
estructures organitzatives municipals” 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents  
 
PACTES Primer.  
 
Objecte del conveni 
 
L’objecte dels present conveni és formalitzar i regular amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental els 
compromisos derivats de la seva adhesió al Protocol General i als programes que l’integren 
promoguts per l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial per garantir les estructures 
mínimes professionals i el funcionament en matèria tècnica, les funcions reservades a funcionaris de 
l’administració local amb habilitació nacional, subescala secretaria-intervenció i innovació digital i 
transparència, als municipis de menor dimensió demogràfica i estructura interna de la demarcació de 
Barcelona. 
 
 En particular, pel que fa als següents programes, integrats en el Protocol General, aprovat per la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona el 30 de juliol de 2020 (núm. Reg. 364/20) i publicat el 
6 d’agost de 2020 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona:  
A. Programa de suport a la cobertura de llocs per realitzar funcions tècniques d’arquitectura-
enginyeria.  



 
 
 
 

 
 

B. Programa d’ampliació del suport en l’àmbit de cobertura per les funcions reservades a funcionaris 
de l’administració local amb habilitació nacional, subescala secretaria-intervenció, amb la cooperació 
i coordinació transversal de la Secretaria i la Intervenció General de la Diputació de Barcelona. 
 C. Programa de captació del talent jove, amb col·laboració amb les universitats que imparteixen els 
estudis reglats que donen lloc a poder optar a aquests llocs de treball, així com als col·legis 
professionals respectius.  
 
Tots tres programes s’implementaran amb les actuacions previstes en el Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu Protocol General, aprovats pel Ple 
de la Diputació de data 28 de maig de 2020 (publicat al BOPB de data 3.6.2020) i el seu Catàleg de 
Serveis i instruments anàlegs. 
 
Segon.- Obligacions de les parts  
 
Ambdues institucions adopten els compromisos següents:  
 

A. Programa de suport a la cobertura de llocs per realitzar funcions tècniques 
d’arquitectura-enginyeria. 

 
Per part de la Diputació de Barcelona:  
 

 Assessorament tècnic en els processos de selecció i provisió per a la cobertura de les places i llocs 
de treball que s’hagin de cobrir per portar a terme aquest programa, en l'elaboració de bases 
reguladores de la convocatòria dels diversos processos selectius per a la cobertura de places de 
plantilla així com de provisió de llocs de treball. Inclou també assessorament tècnic per a la resolució 
de dubtes en relació a aquests mateixos processos. Aquest assessorament es farà a través de la 
línia d’assistència de disseny i elaboració de bases reguladores de processos selectius a través del 
Catàleg de Serveis, que recull l’oferta de suport tècnic, material, econòmic o de prestació directa 
d’acord amb els criteris aprovats pel Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la 
Diputació de Barcelona i el seu Protocol general. 

 Les bases i convocatòries hauran de vetllar, sempre que sigui possible, per incloure mesures per tal 
d’impulsar l’atracció del talent jove, i la inclusió de formació com a part de la selecció, formació que 
s’impartirà a través de la Direcció de Formació de la Diputació de Barcelona.  

 Facilitarà personal tècnic especialitzat per a la composició dels òrgans seleccionadors, a través del 
Catàleg de Serveis, que recull l’oferta de suport tècnic, material, econòmic o de prestació directa 
d’acord amb els criteris aprovats pel Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la 
Diputació de Barcelona i el seu Protocol general.  

 Facilitarà instruments tècnics per a la recopilació de dades referents al territori i els serveis que es 
presten als municipis de la comarca, per anar formant una Xarxa Comarcal d’Assistència a 
l’Organització Interna Local.  

 Assistència i assessorament en la configuració dels instruments jurídics necessaris per tal que el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental pugui prestar aquests serveis d’assistència tècnica en 
arquitectura i enginyeria als municipis del seu àmbit territorial.  

 Vetllar per la coherència i harmonització dels criteris, tenint en compte les singularitats, per a totes 
les adhesions que es produeixin per part dels Consells Comarcals al Protocol General. 
 
Per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental:  
 

 Creació si escau de les places i llocs de treball d’enginyeria i arquitectura als corresponents 
instruments de personal, Plantilla i Relació de Llocs de Treball, com a personal funcionari, per a fer 
front a les necessitats d’assistència en aquestes matèries que han de prestar als ajuntaments de la 
seva demarcació.  



 
 
 
 

 
 

 Incloure a les bases i convocatòries de selecció i/o provisió els requeriments aspectes determinats 
per l’assessorament de la Diputació de Barcelona, que es demanarà per la línia corresponent del 
Catàleg de Serveis. 

Incloure com a part de la composició dels Tribunals i òrgans de selecció al personal tècnic 
especialitzat de Diputació de Barcelona sol·licitats mitjançant la línia del Catàleg de Serveis.  

 Facilitarà a la Diputació de Barcelona el coneixement de la situació i evolució en les matèries 
objecte del programa com a fonament d’avaluació dels serveis, definició de les noves estratègies a 
seguir i actuacions a desenvolupar per tal de coadjuvar a la creació d’una Xarxa Comarcal 
d’Assistència a l’Organització Interna Local  

 Flexibilitat i adaptació a les necessitats i particularitats territorials i treball en xarxa, que potencia la 
transferència de coneixement d’informació i de millora continua i progressió en la prestació del servei.  

 Donar compliment als requisits que d’establerts en el Catàleg de Serveis, que recull l’oferta de 
suport tècnic, material, econòmic o de prestació directa d’acord amb els criteris aprovats pel Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020- 2023 de la Diputació i el seu Protocol General, en les 
peticions que es portin a terme. 
 

B. Programa d’ampliació del suport en l’àmbit de cobertura per les funcions reservades a 
funcionaris de l’administració local amb habilitació nacional, subescala secretaria-
intervenció, amb la cooperació i coordinació transversal de la Secretaria i la Intervenció 
General de la Diputació de Barcelona.  

 
Per part de la Diputació de Barcelona 
 

 Estudiarà la viabilitat pràctica de la concreció dels llocs de treball mancomunats, en coordinació 
interna amb els diferents serveis i unitats de la Diputació (Secretaria General i Intervenció).  

 Assessorarà en el model de dita prestació, ja sigui propi de la Diputació, per delegació d’aquesta o 
mixt amb els Consells Comarcals, i es donarà suport a la regulació del acords concrets en termes 
interadministratius, bo i avançant en paral·lel amb la necessària col·laboració amb la Generalitat de 
Catalunya.  

 Assessorament tècnic en els processos de provisió per a la cobertura interina d’aquests llocs de 
treball, en concordança en l’esmentat en l’apartat anterior. En cas de determinar-se un model mixt, 
l’assessorament es podrà materialitzar també en l'elaboració de bases reguladores de la 
convocatòria a través de la línia d’assistència de disseny i elaboració de bases reguladores de 
processos selectius del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona, que recull l’oferta de suport 
tècnic, material, econòmic o de prestació directa d’acord amb els criteris aprovats pel Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu Protocol 
general. 

Facilitarà personal tècnic especialitzat per a la composició dels òrgans seleccionadors a través de la 
línia d’assistència als Tribunals i òrgans de selecció, a través del Catàleg de Serveis, que recull 
l’oferta de suport tècnic, material, econòmic o de prestació directa d’acord amb els criteris aprovats 
pel Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu 
Protocol general.  
 
Per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental:  
 

 Diagnosi de la necessitat d’aquest servei mancomunat en els municipis de la seva demarcació.  

 Creació de les places i llocs de treball, si escau, per a portar a terme aquest programa als municipis 
de la seva demarcació que hagin manifestat la seva voluntat de sol·licitar aquest servei. 

 Incloure a les bases i convocatòries de provisió els requeriments i aspectes determinats per 
l’assessorament de la Diputació de Barcelona, que es sol·licitarà per la línia corresponent del Catàleg 
de Serveis.  

 Incloure com a part de la composició dels òrgans de selecció al personal tècnic especialitzat de 
Diputació de Barcelona sol·licitats mitjançant la línia del Catàleg de Serveis. 



 
 
 
 

 
 

 
En qualsevol cas, el Programa es regularà àmpliament en els acords concrets que es desenvolupin 
en paral·lel i coordinadament amb la Generalitat de Catalunya, els diferents municipis, els consells 
comarcals, els col·legis professionals, etc. en funció de la demanda que generi dit programa. 
 

C. Programa de captació del talent jove, amb col·laboració amb les universitats que 
imparteixen els estudis reglats que donen lloc a poder optar a aquests llocs de treball, 
així com als col·legis professionals respectius. 

 
Per part de la Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal:  

 Actuacions conjuntes en el programa de captació de talent jove, mitjançant accions d’informació i 
difusió, així com assistència a fires de captació de talent, a jornades d’aquesta temàtica a universitats 
i col·legis professionals, o l’oferiment d’aquesta informació a les plataformes de difusió amb major 
incidència entre els joves. 

 La proposta de proves pràctiques que incloguin les capacitats específiques de la matèria, en el 
marc de les capacitats que desenvolupen els àmbits universitaris actuals i les necessitats de provisió 
dels llocs específics de treball. 
 
Tercer. Comissió de seguiment  
 
En el termini màxim d’un mes a partir de l’entrada en vigor del present conveni es constituirà una 
comissió de seguiment integrada per un representant de cadascuna de les entitats signatàries amb 
les funcions d’efectuar el seguiment de l’acompliment i l’execució de les actuacions objecte de la 
col·laboració descrita. 
 
 Aquesta comissió estarà integrada per:  
 
Un representant de la Diputació de Barcelona: el coordinador de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i 
Cohesió Territorial, o la persona en qui delegui.  
 
Un representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental: la persona titular de la Gerència o la 
persona en qui delegui. 
 
Quart. Règim jurídic  
 
Serà d’aplicació al present conveni allò previst en la normativa de règim local i en la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i en la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en matèria de convenis de col·laboració 
i allò previst en la normativa reguladora del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
de la Diputació de Barcelona, i supletòriament, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i en l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona.  
 
Cinquè. Causes d’extinció  
 
Seran causes d’extinció d’aquest conveni el mutu acord de les parts, l’incompliment de les 
obligacions contretes, l’expiració del temps de vigència del conveni, i qualsevol altra causa legalment 
establerta, i, en particular, la concurrència de les causes de revocació de les subvencions previstes a 
l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 
Sisè. Registre del conveni  
 
La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que estableix la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 



 
 
 
 

 
 

 
Setè.- Vigència del conveni  
 
Aquest conveni tindrà una durada de quatre anys a comptar des de la seva signatura. 
 
Podrà ser prorrogat per mutu acord de les parts per un període de fins a 4 anys més.” 

 
2. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 

 
 
Document signat electrònicament. 
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