
 
 
 

 

 

ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió  
Núm.  2021/12 
Caràcter: Sessió ordinària 
Data: 29 de setembre de 2021 
Hora d’inici:  19:03 h 
Hora de fi: 19:39 h 
Lloc: Granollers, mitjançant sessió telemàtica operada amb Zoom segons les 
característiques tècniques previstes en el Decret de Presidència 2021PRES000540, de 24 
de setembre de 2021, de convocatòria de la sessió. 
 
Hi assisteixen:  
 
Senyor Emiliano Cordero Soria, president 
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 Francesc Colomé Tenas 
Senyor Joan Davi Mayol 
Senyora Eva Maria Díaz Medina 
Senyora Marialluïsa Ferre Garcia 
Senyor Joan Josep Galiano i Peralta 
Senyor Enric Gisbert i Tomas 
Senyora Maria del Mar Hernández Sánchez 
Senyora Pamela Isús i Sauri 
Senyor Francesc Juzgado Mollà 
Senyor Manuel Losada Seivane 
Senyor Jordi Manils Tavio 
Senyor Jose Antonio Montero Dominguez 
Senyora Inmaculada Ortega i Marti 
Senyora Marina Planellas i Alegre 
Senyor Joan Pons Fiori 
Senyor Josep Quesada Tornero 
Senyor Joan Ramon i Bernabé 
Senyor Francesc Sánchez Castilla 
Senyor Juan Manuel Segovia Ramos 
Senyor Marc Uriach Cortinas 
Senyor Eduard Vallhonesta Alarcón 
 
També hi assisteixen: 
 
Senyor Carles Fernandez Perez, gerent 
Senyora Núria Caellas i Puig, secretària accidental 
 
Han Excusat la seva absència: 
 
Senyora Susana Barroso Valverde 
Senyor Ignasi Martinez Murciano 
Senyora Magali Miracle i Rigalos 
Senyor Luis Fernando Toral Ortega 
Senyor Alejandro Valiente Almazan 



 
 
 

 

 

 
S’inicia la sessió a les dinou hores i tres minuts, amb l’ordre del dia següent: 
 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió de 21 de juliol de 2021. 
 
2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent d'1 de setembre de 2021. 
 
PRESIDÈNCIA 
 
3. Presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del senyor Josep Quesada 
Tornero. 
 
4. Aprovar l’adhesió al conveni de col•laboració entre l’Agència Estatal d’Administració 
tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de 
subministrament de informació de caràcter tributari a les entitats locals. 
 
5. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de cooperació amb el Consorci per a la 
gestió dels residus del Vallès Oriental per a la prestació d’assessoraments i assistències. 
 
6. Aprovar el Reglament orgànic del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 
 
ÀREA D'ENSENYAMENT 
 
7. Ratificar el Decret de Presidència 2021PRES000480, de 2 d’agost, de fixar la durada de 
la segona pròrroga 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. 
 
8. Renunciar a la competència de menjador escolar de l’Institut Eugeni Xammar de 
l’Ametlla del Vallès. 
 
9. Aprovar la modificació del contracte administratiu per a la prestació del servei 
d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de 
transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès. 
 
10. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació del 
servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris amb 
l'Ajuntament de Campins. 
 
11. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació del 
servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris amb 
l'Ajuntament de Fogars de Montclús. 
 
12. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació del 
servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris amb 
l'Ajuntament de Vallromanes. 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
13. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a 
l’Ajuntament de Cardedeu en matèria d’enginyeria. 
 



 
 
 

 

 

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
14. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de 2021. 
 
15. Aprovar les bases per seleccionar uns llocs de treball temporals. 
 
16. Aprovar el compte general 2020. 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT 
 
17. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria d’arquitectura i enginyeria. 
 
18. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a 
l’Ajuntament de Fogars de Montclús en matèria d’arquitectura. 
 
19. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a 
l’Ajuntament de Montseny en matèria d’arquitectura i enginyeria. 
 
20. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès en matèria de medi ambient i enginyeria i mobilitat. 
 
ÀREA DE TURISME 
 
21. Aprovar del reconeixement de crèdits en favor de Producciones Multimedia Anfibic, 
SL. 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
22. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb 
diversos ajuntaments per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el 
marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre 
TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la 
Resolució TSF/3125/2020, de 25 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a 
l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa 
referent d'ocupació juvenil. 
 
ÀREES D’ENSENYAMENT I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
23. Aprovar la remoció de la condició per a la resolució de la convocatòria dels ajuts de 
menjador per al curs 2021-2022. 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000450, de 15 de juliol de 
2021, al 2021PRES000534, de 22 de setembre de 2021. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER000939, de 15 de juliol de 2021, 
al 2021GER001308, de 23 de setembre de 2021. 
 
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. (2n 
trimestre 2021) 



 
 
 

 

 

 
24. Precs i preguntes. 
 
 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió de 21 de juliol de 2021. 
 
L’acta de la sessió de 21 de juliol de 2021 s’aprova per unanimitat dels 28 membres 
presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent d'1 de setembre de 2021. 
 
L’acta de la sessió extraordinària urgent d’1 de setembre de 2021 s’aprova per unanimitat 
dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
3. Presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del senyor Josep Quesada 
Tornero. 
 
El senyor Josep Quesada Tornero fa lliurament de la credencial de conseller comarcal del 
Vallès Oriental que li havia estat estesa per la Junta Electoral Central, d’acord amb el que 
disposa l’article 206 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general.  
 
A continuació presta promesa d'acatament a la Constitució i a l'Estatut de Catalunya, de 
conformitat amb l'article 108.6 de la Llei orgànica de 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, en relació amb el Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, pel qual s’estableix la 
fórmula de jurament de càrrecs i funcions públiques:  
 
La senyora secretària accidental li pregunta "Jureu o prometeu per la vostra consciència i 
honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller o de consellera del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució i 
l'Estatut d’Autonomia de Catalunya?". 
 
El senyor Josep Quesada Tornero 
 
Sí, prometo. 
 
El president 
 
Molt bé, benvingut Josep al Consell Comarcal. 
 
4. Aprovar l’adhesió al conveni de col•laboració entre l’Agència Estatal 
d’Administració tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en 
matèria de subministrament de informació de caràcter tributari a les entitats locals. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 22 de setembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 7 de setembre de 2021, el senyor Carles Fernandez Perez, gerent del Consell 

Comarcal, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 



 
 
 

 

 

 
1. El 2 d’octubre de 2016, va entrar en vigor la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic (publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat el 2 d’octubre de 2015). 
 
D’acord amb la disposició addicional vuitena d’aquesta norma, que regula l’adaptació dels 
convenis vigents subscrits per qualsevol Administració pública i inscripció d ’organismes i entitats 
en l’Inventari d’entitats del sector públic estatal, autonòmic i local, els convenis signats entre 
l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria i la Federació Española de Municipis i Províncies el 
2003, als quals es va adherir el Consell Comarcal, van quedar extints. 
 

2. El 3 d’abril de 2021, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Resolució de 26 de març de 
2021, de la Direcció del Servei de Planificació i Relacions Institucionals de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributaria, per la qual es publica el Conveni amb la Federació Española de 
Municipis i Províncies, en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari a les 
entitats locals. 
 

3. Motiu pel qual es proposa l’adhesió del Consell Comarcal al Conveni entre l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributaria i la Federació Española de Municipis i Províncies en matèria de 
subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal entre l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria i la 

Federació Española de Municipis i Províncies en matèria de subministrament d’informació de 
caràcter tributari a les entitats locals aprovat per Resolució de 26 de març de 2021, de la Direcció 
del Servei de Planificació i Relacions Institucionals de l’Agència Estatal d’Administració Tributaria. 
 

2. Facultar al senyor Emilio Cordero Soria, president del Consell Comarcal, per tal que pugui 
formalitzar l’Acte d’adhesió al Conveni esmentat en el punt precedent d’aquest acord, així com 
qualsevol altre document necessari per formalitzar l’adhesió a l’esmentat conveni. 
 

3. Designar com a interlocutor únic pel desenvolupament de les funcions previstes en el Conveni 
esmentant en el punt 1 a la Gerència del Consell Comarcal. 
 

4. Notificar l’acord a l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria mitjançant el correu electrònic 
relacionesinstitucionales.cataluna@correo.aeat.es.” 

 
2. El 22 de setembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La Disposició Addicional vuitena de la 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic. 
 

2. La Resolució de 26 de març de 2021, de la Direcció del Servei de Planificació i 
Relacions Institucionals de l’Agència Estatal d’Administració Tributaria, per la qual es 
publica el Conveni amb la Federació Española de Municipis i Províncies, en matèria de 
subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals. 

 
3. L’article 15 de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, de l’organització comarcal de Catalunya, pel 

que fa la competència del Ple. 
 

 
Per això, 
 
PROPOSO: 



 
 
 

 

 

 
1. Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal entre l’Agència Estatal de l’Administració 

Tributaria i la Federació Española de Municipis i Províncies en matèria de 
subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals aprovat per 
Resolució de 26 de març de 2021, de la Direcció del Servei de Planificació i Relacions 
Institucionals de l’Agència Estatal d’Administració Tributaria. 
 

2. Facultar al senyor Emilio Cordero Soria, president del Consell Comarcal, per tal que 
pugui formalitzar l’Acte d’adhesió al Conveni esmentat en el punt precedent d’aquest 
acord, així com qualsevol altre document necessari per formalitzar l’adhesió a l’esmentat 
conveni. 
 

3. Designar com a interlocutor únic pel desenvolupament de les funcions previstes en el 
Conveni esmentant en el punt 1 a la Gerència del Consell Comarcal. 
 

4. Notificar l’acord a l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria mitjançant el correu 
electrònic relacionesinstitucionales.cataluna@correo.aeat.es.” 

 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 19 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc 
Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia 
Ramos, Josep Quesada Tornero 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 Ciutadans, el senyor Manuel 
Losada Seivane..I les 9 abstencions de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana 
de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, 
Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i 
Tomás, Pamela Isús i Sauri, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre. 
 
 
5. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de cooperació amb el Consorci per a 
la gestió dels residus del Vallès Oriental per a la prestació d’assessoraments i 
assistències. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 22 de setembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 de juny de 2021, el senyor Carles Fernandez Perez, gerent del Consell Comarcal, 

ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. 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, disposa que correspon al 
Consell Comarcal 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. 
 



 
 
 

 

 

2. El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en endavant el Consorci, és una 
entitat de naturalesa associativa i de caràcter local constituïda a l'empara d'allò que disposa 
l'article 269 i següents del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 312 i següents del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 

3. D’acord amb l’article 3 dels seus estatuts, el Consorci esta integrat per: a) El Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, b) Els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental següents: L'Ametlla del 
Vallès, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Campins, Canovelles, Cardedeu, Fogars de Montclús, 
Les Franqueses del Vallès, La Garriga, Granollers, Gualba, La Llagosta, Lliçà d'Amunt, Lliçà de 
Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, 
Parets del Vallès, La Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de 
Palautordera, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa 
Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, 
Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra, Vilanova del Vallès, c) Els ajuntaments de Castellcir, 
Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja, que havent format part de la Comarca del Vallès 
Oriental s'han integrat a la comarca del Moianès, i d) El Consorci Besòs Tordera. 
 

4. D’acord amb l’article 1 dels seus estatuts, el Consorci queda adscrit en cada exercici  
pressupostari al Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant Consell Comarcal, en virtut 
d'allò disposat a l’apartat 2 h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

5. El Consorci té per objecte la creació, gestió i prestació, de forma unificada de les activitats i dels 
serveis en matèria de residus, que són de la competència dels ens que l’integren. 

6. El Consorci gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d’obrar per crear i 
gestionar serveis i activitats dintre de l’àmbit de les finalitats estatutàries, per a la qual cosa pot 
emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la legislació de règim local. 
 

7. Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO, SA, és una empresa pública de 
titularitat exclusivament del Consorci, constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel 
Notari Pere Pineda i Masip, el 15 de gener de 1999, amb el número 92 de Protocol, inscrita en el 
Registre Mercantil de Barcelona junt amb l’escriptura d’esmena autoritzada pel mateix Notari, el 
16 de juliol de 1999, amb el número 1.738 de Protocol, volum 31.977, foli 213, secció 8, full 
número 201.287, inscripció 1a. 
 
Modificats els seus estatus per acord del Consell d’Administració de 27 de desembre de 2001, pel 
qual es va acordar la redenominació del capital social i conseqüent ampliació d’aquest capital i el 
canvi de domicili social, elevat a públic en escriptura autoritzada pel Notari Pere Pineda i Masip, el 
31 de desembre de 2001, amb el número 3.221 de Protocol, i per acord de la Junta General 
Extraordinària de 19 de novembre de 2012, elevat a públic en escriptura autoritzada pel Notari 
Pere Pineda i Masip, el 27 de febrer de 2013, amb el número 246 de Protocol. 
 

8. SAVO, SA, està sotmesa al règim de dret privat, excepte quan l’ordenament jurídic disposa la 
seva subjecció al dret públic, i  es va constituir amb l’objectiu d’oferir la prestació directa dels 
serveis vinculats a la gestió dels residus. 
 

9. SAVO, SA, té per objecte social “- la construcció, l’explotació, la conservació i el manteniment de 
les instal·lacions necessàries per a les operacions de tractament, reciclatge i disposició 
controlada dels residus sòlids municipals i assimilables i tots aquells d’acord amb la normativa 
aplicable en matèria de tractament de residus, sanejament i envasos; - el foment de l’aplicació de 
la recollida selectiva i del reciclatge dels residus municipals i assimilats que puguin ser recollits; - 
la gestió i la realització de les activitats i competències en matèria de sanejament, neteja viària, 
recollida i tractament de residus.” 
 
Les activitats esmentades poden ser realitzades, totalment o parcialment, de manera indirecta, 
mitjançant la titularitat d’accions o participacions en societats d’objecte anàleg o idèntic. 
 

10. SAVO, SA, té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del Consorci i com a tal està 
obligada a realitzar els treballs que li encomani el Consorci en les matèries objecte de les seves 
funcions, d’acord amb les instruccions que aquest fixi unilateralment. 



 
 
 

 

 

 
11. L’1 de maig de 2019, el Ministeri d’Hisenda ha classificat al Consorci com a SAVO, SA, unitats 

públiques dependents del Consell Comarcal en comptabilitat nacional, classificades dins del 
sector de les Administracions Públiques, amb codi d’entitat 09-00-082-C-C-000 i 09-00-082-C-P-
001, respectivament. 
 

12. El 10 d’abril de 2020, la Presidència del Consell Comarcal, mitjançant el Decret núm. 
2019PRES000117, va designar a la senyora Esperança Colom i Canal, interventora del Consell 
Comarcal. 
 

13. El 16 de novembre de 2020, el Consell Plenari del Consorci va designar al senyor Jordi Vendrell i 
Ros, secretari accidental del Consell Comarcal, secretari del Consorci. 

 
14. El 7 de maig de 2021, a través de l’EACAT, el Consorci va sol·licitar al Consell Comarcal del 

Vallès Oriental una proposta tècnica i econòmica per a la prestació dels assessoraments i 
assistències tècnics que es detallen a continuació, així com l’esborrany del conveni de cooperació 
entre les dues entitats que regulés la prestació d’aquests assessoraments i assistències pel 2021: 

 

 Assessorament i assistència jurídica no preceptiva 

 Assessorament i assistència en gestió documental 

 Assessorament i assistència en administració electrònica 

 Assessorament i assistència en tecnologies de la informació i de la comunicació 

 Assessorament i assistència en matèria retributiva, afiliació a la Seguretat Social i 
pagament d’impostos en matèria de personal 

 
15. El 18 de maig de 2021, registre d’entrada E2021000850, el Consell Comarcal envia al Consorci la 

memòria i l’esborrany del conveni de col·laboració entre el Consorci i el Consell Comarcal, que 
regula les assistències descrites i el seu cost. Aquests documents obren incorporats a l’expedient 
indicat a l’encapçalament. 
 

16. El 22 de juny de 2021, registre d’entrada E2021010598, el Consorci notifica al Consell Comarcal 
l’acord de la Comissió Executiva del Consorci pel qual s’aprova el contingut i la formalització del 
conveni de cooperació entre Consorci i el Consell Comarcal pel 2021, en els termes proposats pel 
Consell Comarcal. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de cooperació entre el Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Oriental i el Consell Comarcal del Vallès Oriental pel 2021, següent: 

 
 

“CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL 
VALLÈS ORIENTAL I EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 

 
REUNITS 

 
D’una part, el senyor Albert Camps i Giró, president del Consorci per a la Gestió dels Residus del 
Vallès Oriental, en endavant Consorci, assistit pel senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari del 
Consorci. 
 
I de l’altra, el senyor Francesc Colomé i Tenas, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en endavant Consell Comarcal, assistit pel senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari 
accidental. 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consorci en virtut del que disposa l’article 11.2 a) dels Estatuts del Consorci, que 
confereix al president la representació del Consorci. 
 



 
 
 

 

 

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). 
 
El secretari també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 3 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 
 

MANIFESTEN 
 
1. 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 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. 
 

2. Que el Consorci és una entitat de naturalesa associativa i de caràcter local constituïda a 
l'empara d'allò que disposa l'article 269 i següents del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 312 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
D’acord amb l’article 3 dels seus estatuts, el Consorci esta integrat per: a) El Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, b) Els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental següents: 
L'Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Campins, Canovelles, Cardedeu, 
Fogars de Montclús, Les Franqueses del Vallès, La Garriga, Granollers, Gualba, La Llagosta, 
Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, 
Montornès del Vallès, Montseny, Parets del Vallès, La Roca del Vallès, Sant Antoni de 
Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de 
Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de 
Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba 
Sasserra, Vilanova del Vallès, c) Els ajuntaments de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant 
Quirze Safaja, que havent format part de la Comarca del Vallès Oriental s'han integrat a la 
comarca del Moianès, i d) El Consorci Besòs Tordera. 

 
3. Que d’acord amb l’article 1 dels seus estatuts, el Consorci queda adscrit en cada exercici  

pressupostari al Consell Comarcal del Vallès Oriental, en virtut d'allò disposat a l’apartat 2 h) 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

4. Que el Consorci té per objecte la creació, gestió i prestació, de forma unificada de les 
activitats i dels serveis en matèria de residus, que són de la competència dels ens que 
l’integren. 

 
5. Que el Consorci gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d’obrar 

per crear i gestionar serveis i activitats dintre de l’àmbit de les finalitats estatutàries, per a la 
qual cosa pot emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la legislació de 
règim local. 

 
6. Que Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO, SA, és una empresa 

pública de titularitat exclusivament del Consorci, constituïda per temps indefinit en escriptura 
autoritzada pel Notari Pere Pineda i Masip, el 15 de gener de 1999, amb el número 92 de 
Protocol, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona junt amb l’escriptura d’esmena 
autoritzada pel mateix Notari, el 16 de juliol de 1999, amb el número 1.738 de Protocol, volum 
31.977, foli 213, secció 8, full número 201.287, inscripció 1a. 
 



 
 
 

 

 

Modificats els seus estatus per acord del Consell d’Administració de 27 de desembre de 
2001, pel qual es va acordar la redenominació del capital social i conseqüent ampliació 
d’aquest capital i el canvi de domicili social, elevat a públic en escriptura autoritzada pel Notari 
Pere Pineda i Masip, el 31 de desembre de 2001, amb el número 3.221 de Protocol, i per 
acord de la Junta General Extraordinària de 19 de novembre de 2012, elevat a públic en 
escriptura autoritzada pel Notari Pere Pineda i Masip, el 27 de febrer de 2013, amb el número 
246 de Protocol. 
 
SAVO, SA, està sotmesa al règim de dret privat, excepte quan l’ordenament jurídic disposa la 
seva subjecció al dret públic, i  es va constituir amb l’objectiu d’oferir la prestació directa dels 
serveis vinculats a la gestió dels residus. 

 
7. Que SAVO, SA, té per objecte social “- la construcció, l’explotació, la conservació i el 

manteniment de les instal·lacions necessàries per a les operacions de tractament, reciclatge i 
disposició controlada dels residus sòlids municipals i assimilables i tots aquells d’acord amb la 
normativa aplicable en matèria de tractament de residus, sanejament i envasos; - el foment 
de l’aplicació de la recollida selectiva i del reciclatge dels residus municipals i assimilats que 
puguin ser recollits; - la gestió i la realització de les activitats i competències en matèria de 
sanejament, neteja viària, recollida i tractament de residus.” 

 
Les activitats esmentades poden ser realitzades, totalment o parcialment, de manera 
indirecta, mitjançant la titularitat d’accions o participacions en societats d’objecte anàleg o 
idèntic. 

 
8. Que SAVO, SA, té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del Consorci i com a 

tal està obligada a realitzar els treballs que li encomani el Consorci en les matèries objecte de 
les seves funcions, d’acord amb les instruccions que aquest fixi unilateralment. 
 

9. Que amb data 1 de maig de 2019, el Ministeri d’Hisenda ha classificat al Consorci com a 
SAVO, SA, unitats públiques dependents del Consell Comarcal del Vallès Oriental en 
comptabilitat nacional, classificades dins del sector de les Administracions Públiques, amb 
codi d’entitat 09-00-082-C-C-000 i 09-00-082-C-P-001, respectivament. 
 

10. Que el 10 d’abril de 2020, la Presidència del Consell Comarcal, mitjançant el Decret núm. 
2019PRES000117, va designar a la senyora Esperança Colom i Canal, interventora del 
Consell Comarcal. 
 

11. Que el 16 de novembre de 2020, el Consell Plenari del Consorci va designar al senyor Jordi 
Vendrell i Ros, secretari accidental del Consell Comarcal, secretari del Consorci. 
 

12. Que el Consorci requereix d’assistència especialitzada en determinades matèries 
relacionades amb l’exercici de les seves competències. 
 

13. Que és de l’interès d’ambdues parts subscriure aquest conveni de cooperació per a la 
prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents: 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

1. L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 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. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que 
fa al règim jurídic dels convenis. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. L’article 28 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, pel que fa a la regulació 
de l’assistència i cooperació als municipis. 
 

6. L’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa el 
règim pressupostari, de comptabilitat, control economicofinancer i patrimonial dels Consorcis. 
 

7. L’article 143 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel 
que fa a la regulació de les relacions de cooperació entre administracions públiques. 
 

8. L’article 2 i següents del el Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula les 
funcions públiques necessàries a totes les corporacions locals, la responsabilitat de les quals 
està reservada a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 

9. La disposició addicional 6 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 en 
consorcis locals creats amb anterioritat a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 
 

D’acord amb el que s’exposa, les parts compareixents atorguen aquest conveni de cooperació 
que subjecten als següents: 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular les activitats de cooperació i les assistències tècniques que 
el Consell Comarcal exerceix al Consorci, com a conseqüència de l’adscripció del Consorci en 
cada exercici pressupostari al Consell Comarcal, establir-ne la relació i l’abast, les obligacions i el 
règim econòmic. L’objecte del conveni també inclou el finançament de les funcions públiques de 
Secretaria i d’Intervenció. Totes elles persegueixen la consecució dels principis de qualitat 
institucional, de capacitat tècnica, d’eficàcia i d’eficiència en la creació de valor en la prestació 
dels serveis públics i l’exercici de les competències que tenen atribuïdes o els són pròpies a l’un i 
a l’altre. La signatura d’aquest conveni no suposa ni de dret ni de fet cap limitació de l’autonomia 
de les parts en l’exercici d’aquelles competències més enllà de les que prescrigui l’ordenament 
jurídic per raó de l’adscripció. 
 
El Consorci pot acordar que algunes o totes les activitats de cooperació i les assistències 
tècniques establertes en aquest conveni es prestin també a SAVO, SA. En tot cas, la dedicació 
del Consell Comarcal a SAVO, SA, amb els límits establerts en aquest conveni, així com la part 
dels costos d’aquestes activitats que SAVO, SA, hagi d’abonar al Consorci, es determinaran en 
l’encàrrec de gestió que formalitzin el Consorci i SAVO, SA. 
 
Segon. Assessorament i assistència jurídica no preceptiva 
 
L’assessorament i l’assistència jurídica no preceptiva abasta les activitats següents: 
 
a) Orientar jurídicament 
b) Elaborar o redactar informes jurídics, decrets, propostes de resolució, convenis i contractes, 

bases per a concursos, expedients sancionadors, instruccions, normes i reglaments, i d’altre 
documentació jurídica que sigui necessària 



 
 
 

 

 

c) Assessorar en l’elaboració i tramitació d’expedients administratius i propostes de resolucions 
administratives 

d) Dirigir la defensa jurídica en recursos administratius 
e) Assessorar en la interposició de procediments contenciosos administratius 
f) Assessorar i assistir en matèria de contractació, que comprèn l’adequació dels procediments 

de contractació a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la revisió 
de plecs de prescripcions tècniques, la redacció de plecs de clàusules administratives 
particulars, l’elaboració d’informes i documents en matèria de contractació administrativa, 
assessorament en la preparació i tramitació d’expedients de contractació i assistència a la 
Mesa de contractació o als òrgans d’assistència que, si escau, es constitueixin 

g) Assessorar en transparència, accés a la informació pública i bon govern 
h) Participar des de la vessant jurídica en l’equip d’implementació del programa de gestió 

d’expedients i gestió documental que el Consell Comarcal ha posat a disposició del Consorci 
i) Assistir a reunions amb les entitats consorciades i contractistes en relació amb assumptes 

jurídics 
j) Exercir la defensa jurídica en procediments judicials 
k) Qualsevol altra diferent de les anteriors relacionada amb l’assessorament i assistència jurídica 

no preceptiva 
 
Tercer. Assessorament i assistència en gestió documental 
 
L’assistència en gestió documental abasta les activitats següents: 
 
a) Determinar els criteris bàsics d’organització de l’arxiu i la documentació 
b) Definir, implantar i mantenir un sistema de gestió documental entès com el conjunt 

d’operacions i tècniques integrades en la gestió administrativa general que s’adrecen a la 
classificació, el control, l’ús, la conservació i la transferència o eliminació de la documentació, 
amb l’objectiu de racionalitzar-ne i unificar-ne el tractament i aconseguir-ne una gestió eficaç i 
rendible 

c) Elaborar inventaris, catàlegs o altres instruments de descripció de la documentació que en 
permetin el control i la identificació 

d) Formar i assessorar el personal en gestió de la documentació administrativa i atendre les 
consultes relacionades amb l’arxiu 

e) Aplicar l’avaluació documental i les operacions d’eliminació de documents, d’acord amb els 
procediments tècnicament i legalment establerts 

f) Aplicar criteris de tractament arxivístic i conservació de la documentació, amb l’objectiu final 
de facilitar la preservació, la consulta i el dret d’accés als documents d’arxiu per part dels 
usuaris 

g) Qualsevol altra diferent de les anteriors relacionada amb aquesta assistència 
 
Quart. Assessorament i assistència en administració electrònica 
 
L’assistència en administració electrònica abasta les activitats següents: 
 
a) Assumir la direcció d’implementació del programa de gestió d’expedients i gestió documental 

al Consorci, que inclou les funcions següents: gestionar i supervisar el projecte de 
desplegament del programa, gestionar la configuració i parametrització del sistema i prestar 
suport en els processos de canvi organitzatiu i gestió del canvi originats per la implementació 
del programa 
 

b) Cedir al Consorci dues instàncies d’ús del programa de gestió d’expedients i gestió 
documental del que disposi el Consell Comarcal, fins a la finalització de la vigència d’aquest 
conveni 
 

c) Disposar del hòsting que permeti l’allotjament del programa de gestió d’expedients i gestió 
documental esmentat en el punt precedent i emmagatzemar la informació que es generi 
mitjançant aquest 
 

d) Ocupar-se del manteniment de l’esmentat programa que inclou, la disponibilitat del sistema, el 
rendiment i els canvis de versió 



 
 
 

 

 

 
e) Prestar suport en la formació del personal pel funcionament del programa i subministrar els 

manuals de formació que siguin necessaris 
 

f) Prestar suport pel que fa a la gestió d’incidències en relació amb l’ús de documents 
electrònics 
 

g) Assumir la direcció i supervisió de la resta de perfils associats al servei 
 

h) Oferir suport en relació amb les incidències i els dubtes derivats de la utilització del programa 
un cop aquest s’hagi implementat 
 

i) Implantar l’administració electrònica assessorament, formació i implantació de les eines 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya 
 

j) Assessorar al Consorci en la implantació de l’administració electrònica així com en la 
integració de les eines i serveis del Consorci per a l’Administració Oberta de Catalunya 
 

k) Qualsevol altra diferent de les anteriors relacionada amb aquesta assistència 
 
Cinquè. Assessorament i assistència en tecnologies de la informació i de la comunicació 
 
L’assistència en tecnologies de la informació i de la comunicació abasta les activitats següents: 
 
a) Supervisar i coordinar la utilització dels recursos informàtics i de comunicació; i supervisar i 

coordinar els sistemes d'informació, incloent la documentació i els procediments associats 
b) Elaborar anualment el pla de sistemes, amb la implementació dels processos de revisió de 

necessitats i proposta de solucions 
c) Col·laborar amb l'elaboració del pressupost anual de despeses en matèria d'informàtica 
d) Avaluar el funcionament dels sistemes i de la xarxa 
e) Executar i supervisar tots els processos d'incorporació, modificació o eliminació de 

tecnologies informàtiques, i proposar l'adquisició i supervisar la implantació de programaris 
específics per als departaments, d'acord amb l'evolució de les tecnologies de la informació 

f) Desenvolupar projectes per a utilitzar les tecnologies informàtiques i d’implementació d’eines i 
programes, amb l'objectiu de millorar l'eficiència de la gestió i dels serveis Organitzar i impartir 
la formació necessària en matèria informàtica per tal d’homogeneïtzar els coneixements dels 
treballadors 

g) Redactar les propostes dels plecs de contractació dels serveis informàtics 
h) Programar actuacions de millora del rendiment i de la seguretat informàtica 
i) Dissenyar sistemes de gestió de la informació d'acord amb les especificacions de les diferents 

unitats organitzatives 
j) Preparar documentació per demanar subvencions referents a temes informàtics, de telefonia i 

similars 
k) Supervisar les actuacions necessàries per mantenir la seguretat del sistema informàtic 
l) Desenvolupar nous projectes en l’àmbit de les TIC, posar-los en marxa i fer-ne el seguiment 
m) Assessorar en relació amb els serveis que es presten tant en el propi àmbit com en la resta 

de l'organització 
n) Implantar l'ENS i de l'ENI 
o) Establir un sistema de guàrdies de 24 hores, set dies a la setmana, per atendre les 

incidències que en relació al programa de gestió d’expedients es produeixin 
p) Designar un/a responsable d’interoperabilitat del Consorci i un/a suplent d’entre el personal 

del Consell Comarcal adscrit a aquest conveni. Aquesta activitat inclou les funcions següents: 
Ser l’interlocutor/a amb el Consorci AOC per temes d’interoperabilitat; Vetllar per l’adequada 
gestió i accés al sistema en el marc de la seva organització; Designar i autoritzar, mitjançant 
l’ús de la signatura electrònica, els usuaris que dins de la seva organització podran fer ús dels 
serveis Via Oberta sol·licitats per l’ens 

q) Qualsevol altra diferent de les anteriors relacionada amb l’assistència tecnològica 
 
Sisè.  Assessorament i assistència en matèria retributiva, afiliació a la Seguretat Social i 
pagament d’impostos en matèria de personal 



 
 
 

 

 

 
1. L’assessorament i assistència en matèria retributiva, afiliació a la Seguretat Social i pagament 

d’impostos en matèria de personal abasta les activitats següents: 
 

a. Transferència de coneixement en matèria de personal 
b. Confecció de nòmines 
c. Representació en el sistema RED 
d. Presentació de les liquidacions a la Seguretat Social 
e. Transmissió telemàtica a través del sistema SILTRA de la relació nominal de treballadors 

a la Seguretat Social, en virtut d’autorització del Sistema Re 
f. Resum estadístic de nòmines, costos de personal, llistats de dades d’acord amb els 

criteris requerits pel Consorci i SAVO, SA 
g. Elaboració del llistat d’embargaments 
h. Confecció de i tramitació de declaracions mensuals de retencions sobre rendiments del 

treball (Model 111) 
i. Presentació dels comunicats de dades als pagadors (Model 145) 
j. Confecció i tramitació de la declaració anual de retencions (Model 190) 
k. Tramitació baixes de malaltia (IT) i accident de treball 
l. Preparació de liquidacions per extinció de contractes, incloent carta de finalització de 

contracte o acomiadament, quitança i certificats d’empresa, així com la seva tramitació 
m. Afiliació i contractació, incloent resolucions de nomenament de personal funcionari –si 

s’escau- i de contractació de personal laboral, i la redacció i tramitació de contractes de 
treball, clàusules dels contractes, comunicació d’altes i variacions a la Seguretat Social 

n. Elaboració i tramitació de la baixa en el Règim General de la Seguretat Social i tramitació 
del certificat d’empresa 

o. Confecció i tramitació, en el seu cas, de pròrrogues dels contractes de treball de personal 
temporal 

p. Càlcul de prestacions 
q. Confecció del fitxer informàtic que permeti la comptabilització automàtica a la 

comptabilitat del Consorci i SAVO, SA 
r. Cessament i situacions administratives de personal funcionari, així com les que 

corresponguin a càrrecs electes amb dedicació, personal eventual i personal directiu 
s. Control periòdic de venciments contractuals i variacions retributives, amb elaboració dels 

documents de pròrroga 
t. Certificats d’estar al corrent amb Hisenda i Seguretat Social 
u. Tramesa de la nòmina directament al correu electrònic de cada empleat 
v. Actualització de retribucions d’acord amb les normes legals o convencionals que 

correspongui aplicar 
w. Consultes verbals i telefòniques i presencials al Consorci i a SAVO, SA, per resoldre 

qüestions específiques que es plantegin en matèria de personal 
 
2. La prestació de l’assistència tècnica prevista en aquest pacte implica que el Consell Comarcal 

assumeix, a més a més de les activitats esmenades en el punt precedent, les tasques 
següents: 

 
a. Els treballs, juntament amb el Consorci, per la migració de les dades històriques dels 

treballadors del Consorci i l’empresa SAVO, SA, al programa de gestió retributiva del 
Consell Comarcal 

b. La direcció dels treballs tècnics necessaris per la correcta transició entre l’empresa que 
operava al Consorci i a SAVO, SA, i el propi Consell Comarcal 

c. La transferència de coneixements als responsables de personal del Consorci i de SAVO, 
SA, dels processos de millora que afecten al sistema retributiu, afiliació, pagament 
d’impostos i contractació de personal 

 
3. La prestació de l’assistència tècnica descrita en aquest pacte implica que el Consorci i SAVO, 

SA, assumeixen les despeses que es deriven de l’adaptació del programari de gestió 
retributiva del Consell Comarcal i les que es derivin en el futur com a conseqüència de les 
renovacions de llicències i programari. 
 



 
 
 

 

 

4. Per a la prestació de l’assessorament i assistència descrita en aquest pacte, el Consorci i 
SAVO, SA, facilitaran al Consell Comarcal la informació següent:  

 
a. La migració de dades dels treballadors/es del Consorci i SAVO, SA, al programa de 

gestió del Consell Comarcal 
b. L’autorització d’accés de la Seguretat Social 
c. La còpia dels models 111 presentats a Hisenda 
d. La còpia del model 145 complimentat i signat pels treballadors/es 
e. La documentació relativa als embargaments de sou 
f. Documentació relativa al control de baixes mèdiques 
g. La còpia document domiciliació bancària per cada treballador/a 
h. La resta de documentació laboral relativa a la incorporació de treballadors (DNI, còpies 

contractes i el registre del contracte) 
 

5. El Consorci i SAVO, SA, atorgaran al Consell Comarcal les autoritzacions i permisos que 
resultin necessaris per a la prestació de les activitats objecte d’aqueta assistència. 
 

Setè. Obligacions del Consell Comarcal 
 
1. El Consell Comarcal es compromet a col·laborar amb el Consorci per tal de garantir l’exercici 

de les funcions públiques de Secretaria i Intervenció al Consorci. 
 

2. El Consell Comarcal es compromet a exercir les assistències descrites en aquest conveni 
amb personal que disposi de la titulació, la qualificació i l’expertesa professional adient en 
cada cas i a fer-ho amb la diligència deguda per assegurar i garantir el desenvolupament 
institucional del Consorci. 

 
3. La dedicació del personal del Consell Comarcal que exerceix les funcions de Secretaria i 

Intervenció o presta les assistències descrites en els pactes anteriors s’estableix a la memòria 
econòmica que acompanya aquest conveni o, pels successius anys de vigència d’aquest 
conveni, en la memòria econòmica que acompanyi l’addenda anual corresponent. Dins del 
còmput de les hores de dedicació s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin en 
dies festius, de vacances o permisos del personal destinat als serveis i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
No formen part de les funcions i assessoraments i assistències objecte d’aquest conveni les 
tasques de naturalesa administrativa. 

 
4. L’activitat d’assessorament es durà a terme tant de forma presencial a les dependències del 

Consorci com de forma no presencial. 
 
Vuitè. Obligacions del Consorci 
 
1. Col·laborar i participar amb el Consell Comarcal en tot allò que se’l requereixi en relació amb 

la prestació de les funcions i activitats descrites en aquest conveni. 
 

2. Facilitar al Consell Comarcal l’accés a tota aquella informació, documentació i dades 
necessàries per complir satisfactòriament les assistències acordades. 

 
3. Proporcionarà al Consell Comarcal la informació de qualitat i preceptiva per donar compliment 

al deure de transmissió d’informació al Ministeri d’Hisenda d’acord amb el Sistema Europeu 
de Comptes i a fer-ho amb l’anticipació suficient per tal que el Consell Comarcal compleixi els 
terminis que pertoquin. 

 
4. Facilitar a les persones que prestin les assistències acordades un espai de treball amb 

condicions de confort de climatització i il·luminació adequades. 
 
5. Facilitar al Consell Comarcal accés a totes les plataformes necessàries per complir 

satisfactòriament les assistències acordades, entre d’altres, al Gestor d’expedients del 



 
 
 

 

 

Consorci i de SAVO, SA, a l’EACAT del Consorci i SAVO, SA, així donar accés a la xarxa i a 
VPN a les persones que presten les assistències descrites en aquest conveni de cooperació. 

 
6. Consignar en els pressupostos del Consorci les dotacions necessàries per a finançar les 

assistències objecte d’aquest conveni. 
 
7. Abonar al Consell Comarcal els cost de les assistències acordades en les condicions 

prescrites al pacte desè d’aquest conveni. 
 
 
Novè. Règim econòmic 
 
1. El cost corresponent a la prestació de les funcions i a les assistències descrites en aquest 

conveni pel 2021, és el següent: 
 

 
FUNCIONS I ASSISTÈNCIES 

 
PRESSUPOST 2021 

Funció pública de Secretaria i assistència jurídica no preceptiva: 
Funció pública de secretaria 
Assistència jurídica no preceptiva 

 
20.204,04 € 

118.026,86 € 

 138.230,90 € 

Funció pública d’Intervenció 
Intervenció 

 
45.807,02 € 

 45.807,02 € 

Gestió documental 4.528,15 € 

 4.528,15 € 

Tecnologies de la informació i de la comunicació i administració 
electrònica: 
Administració electrònica (CV Gènesis) 
Assistència TIC 

 
 

34.149,72 € 
87.970,52 € 

 122.120,24 € 

Assistència en matèria de personal: 
Transferència de coneixement en matèria de RRHH i 
representació sistema RED 
Assistència en matèria retributiva 

 
 

20.891,29 € 
21.898,19 € 

 42.789,48 € 

TOTAL 353.475,79 € 

 
2. Per a la resta d’anualitats de vigència d’aquest conveni o de les successives pròrrogues  el 

cost corresponent a la prestació de les funcions i a les assistències descrites en aquest 
conveni s’establirà mitjançant addenda anual. 
 

3. Pel cas que a 31 de desembre de 2021 les parts no haguessin formalitzat l’addenda o, en el 
seu cas, la pròrroga corresponent a l’any immediatament següent, es prorrogarà 
automàticament el règim econòmic de les funcions i assistències descrites en el punt 1 
d’aquest pacte, incrementat amb els increments retributius establerts a les Lleis de 
Pressupostos Generals de l’Estat. 

 
4. El Consorci abonarà al Consell Comarcal la quantitat establerta per a l’exercici 2021 en 

mensualitats d’igual import cada una d’elles, mitjançant transferència, abans del dia 10 de 
cada mes.  
 

Desè. Règim de liquidació 
 
Durant el primer trimestre de l’any immediatament següent al de cada anualitat de vigència 
d’aquest conveni, el Consell Comarcal presentarà al Consorci la liquidació definitiva de les 
funcions, els assessoraments i assistències prestats durant l’any anterior, amb indicació dels 
efectivament prestats durant aquell any i el seu cost, obligant-se les parts a regularitzar aquesta 
situació, abonant el Consorci al Consell Comarcal o, en el seu cas, retornant el Consell Comarcal 
al Consorci, la diferència que en resulti. 
 



 
 
 

 

 

En tot cas, les parts hauran d’abonar a l’altre part la diferència que resulti de l’esmentada 
liquidació, amb el límit màxim de les quantitats previstes en el conveni, en el termini d’un mes des 
de l’aprovació de la liquidació. 
 
Onzè. Protecció de dades de caràcter personal 
 
1. El Consell Comarcal i el Consorci han de complir els requeriments previstos a la normativa 

vigent sobre protecció de dades personals, i, en particular, a les disposicions de la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, 
específicament, en allò relatiu a les previsions de l’article 20 sobre creació i modificació de 
fitxers, sempre i quan ostentin la condició de responsables dels fitxers de les dades personals 
a tractar en el decurs de les actuacions i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 
i del Consell de 27 d’abril de 2016, aplicable directament a tots els estats membres. 
 

2. El tractament de les dades personals s’ha de dur a terme d’acord amb les previsions 
següents: 
 
a) Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a 

la realització de les actuacions previstes en l’objecte dels serveis oferts. 
b) El Consell Comarcal, com a encarregat del tractament, adoptarà les mesures tècniques i 

organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, dels sistemes i equips 
que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, i garantirà el 
compliment del deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en 
qualsevol de les fases del tractament de les dades. 

c) En el cas de violació de seguretat de les dades personals el Consell Comarcal informarà 
el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del 
termini màxim de 48h, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu 
càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per 
documentar i comunicar la incidència. Aquesta notificació no serà necessària quan sigui 
improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les 
llibertats de les persones físiques. 

d) Un cop finalitzat el període d’autorització, el Consell Comarcal procedirà a la devolució i/o 
destrucció de les dades inicialment facilitades i de les obtingudes en execució dels 
treballs realitzats. 

e) En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat de les 
dades i no aniran més enllà de la finalitat de l’objecte del conveni. 

 
Dotzè. Comissió de seguiment 

 
1. Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni que vetlla pel correcte compliment de 

les obligacions que s’hi preveuen i que té les funcions següents: 
 
a) Fer el seguiment de les funcions i activitats que preveu el conveni 
b) Validar les propostes de modificació del conveni que proposi el Consorci o el Consell 

Comarcal 
c) Proposar les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les obligacions que 

s’estableixen en aquest conveni 
d) Dur a terme el control i avaluació de les funcions i activats per tal d’assegurar-ne la 

correcte prestació e. Determinar la quantitat que mensualment ha d’abonar el Consorci al 
Consell Comarcal que resulti d’aplicar l’increment del percentatge corresponent a l’índex 
de preus de consum en el cas de pròrroga del conveni 
 

2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents: 
 
a) Dos representants del Consell Comarcal 
b) Dos representants del Consorci 

 
3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens. 

 



 
 
 

 

 

4. De les sessions de la Comissió de seguiment se n’aixecarà acta de la qual dona fe el 
secretari d’ambdues entitats o sengles secretaris. 

 
Tretzè. Vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 
de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2022, i pot ser objecte d’una única pròrroga d’un any 
de durada mitjançant acord exprés de les parts. 
 
No obstant, l’assessorament i assistència en tecnologies de la informació i la comunicació finalitza 
el 31 de desembre de 2021, i podrà ser objecte de pròrrogues successives per acord exprés de 
les parts durant tota la vigència d’aquest conveni o de les successives pròrrogues. 

 
Catorzè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb un any d’antelació 
c) El compliment del període de vigència 
d) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts 
 
Quinzè. Modificació 
 
Aquest conveni podrà ser objecte de modificació amb un nou acord exprés de les parts que es 
formalitzarà mitjançant addenda. 
 
Setzè. Règim jurídic 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de 
contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les seves 
pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu, i en concret per allò 
establert a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya; i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel 
que fa al règim jurídic dels convenis. 

 
Dissetè. 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. 
 
Divuitè. Trasllats i comunicacions 
 
El Consell Comarcal és l’encarregat de traslladar o comunicar l’aprovació i la signatura d’aquest 
conveni a qualsevol entitat pública per raó d’una exigència legal o reglamentària. 
 
Dinovè. Disposició resolutiva 
 
L’aprovació d’aquest conveni comportarà la resolució del convenis de col·laboració entre el 
Consell Comarcal i el Consorci que tinguin per objecte les funcions i assistències descrites 
d’aquest conveni. 
 
Les parts, després de llegir el present conveni de cooperació, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen.” 
 

2. Notificar l’acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental.” 

 
2. El 22 de setembre 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 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 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. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

pel que fa al règim jurídic dels convenis. 
 

3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. L’article 28 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, pel que fa a la 
regulació de l’assistència i cooperació als municipis. 

 
6. L’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que 

fa el règim pressupostari, de comptabilitat, control economicofinancer i patrimonial dels 
Consorcis. 

 
7. L’article 143 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic, pel que fa a la regulació de les relacions de cooperació entre administracions 
públiques. 

 
8. L’article 2 i següents del el Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula les 

funcions públiques necessàries a totes les corporacions locals, la responsabilitat de les 
quals està reservada a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional. 

 
9. La disposició addicional 6 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 
en consorcis locals creats amb anterioritat a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 
 

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

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 



 
 
 

 

 

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de cooperació entre el Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès Oriental i el Consell Comarcal del Vallès Oriental pel 2021, 
següent: 

 
“CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL 
VALLÈS ORIENTAL I EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 

 
REUNITS 

 
D’una part, el senyor Albert Camps i Giró, president del Consorci per a la Gestió dels Residus del 
Vallès Oriental, en endavant Consorci, assistit per la senyora Núria Caellas i Puig, secretària del 
Consorci. 
 
I de l’altra, el senyor Emilio Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
endavant Consell Comarcal, assistit per la senyora Núria Caellas i Puig, secretària accidental. 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consorci en virtut del que disposa l’article 11.2 a) dels Estatuts del Consorci, que 
confereix al president la representació del Consorci. 
 
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). 
 
La secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 3 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 
 

MANIFESTEN 
 
1. 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 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. 
 

2. Que el Consorci és una entitat de naturalesa associativa i de caràcter local constituïda a 
l'empara d'allò que disposa l'article 269 i següents del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 312 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
D’acord amb l’article 3 dels seus estatuts, el Consorci esta integrat per: a) El Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, b) Els ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental següents: 
L'Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Campins, Canovelles, Cardedeu, 
Fogars de Montclús, Les Franqueses del Vallès, La Garriga, Granollers, Gualba, La Llagosta, 
Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, 
Montornès del Vallès, Montseny, Parets del Vallès, La Roca del Vallès, Sant Antoni de 
Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de 
Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de 
Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba 
Sasserra, Vilanova del Vallès, c) Els ajuntaments de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant 
Quirze Safaja, que havent format part de la Comarca del Vallès Oriental s'han integrat a la 
comarca del Moianès, i d) El Consorci Besòs Tordera. 

 



 
 
 

 

 

3. Que d’acord amb l’article 1 dels seus estatuts, el Consorci queda adscrit en cada exercici  
pressupostari al Consell Comarcal del Vallès Oriental, en virtut d'allò disposat a l’apartat 2 h) 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

4. Que el Consorci té per objecte la creació, gestió i prestació, de forma unificada de les 
activitats i dels serveis en matèria de residus, que són de la competència dels ens que 
l’integren. 

 
5. Que el Consorci gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat jurídica i d’obrar 

per crear i gestionar serveis i activitats dintre de l’àmbit de les finalitats estatutàries, per a la 
qual cosa pot emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la legislació de 
règim local. 

 
6. Que Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO, SA, és una empresa 

pública de titularitat exclusivament del Consorci, constituïda per temps indefinit en escriptura 
autoritzada pel Notari Pere Pineda i Masip, el 15 de gener de 1999, amb el número 92 de 
Protocol, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona junt amb l’escriptura d’esmena 
autoritzada pel mateix Notari, el 16 de juliol de 1999, amb el número 1.738 de Protocol, volum 
31.977, foli 213, secció 8, full número 201.287, inscripció 1a. 
 
Modificats els seus estatus per acord del Consell d’Administració de 27 de desembre de 
2001, pel qual es va acordar la redenominació del capital social i conseqüent ampliació 
d’aquest capital i el canvi de domicili social, elevat a públic en escriptura autoritzada pel Notari 
Pere Pineda i Masip, el 31 de desembre de 2001, amb el número 3.221 de Protocol, i per 
acord de la Junta General Extraordinària de 19 de novembre de 2012, elevat a públic en 
escriptura autoritzada pel Notari Pere Pineda i Masip, el 27 de febrer de 2013, amb el número 
246 de Protocol. 
 
SAVO, SA, està sotmesa al règim de dret privat, excepte quan l’ordenament jurídic disposa la 
seva subjecció al dret públic, i  es va constituir amb l’objectiu d’oferir la prestació directa dels 
serveis vinculats a la gestió dels residus. 

 
7. Que SAVO, SA, té per objecte social “- la construcció, l’explotació, la conservació i el 

manteniment de les instal·lacions necessàries per a les operacions de tractament, reciclatge i 
disposició controlada dels residus sòlids municipals i assimilables i tots aquells d’acord amb la 
normativa aplicable en matèria de tractament de residus, sanejament i envasos; - el foment 
de l’aplicació de la recollida selectiva i del reciclatge dels residus municipals i assimilats que 
puguin ser recollits; - la gestió i la realització de les activitats i competències en matèria de 
sanejament, neteja viària, recollida i tractament de residus.” 

 
Les activitats esmentades poden ser realitzades, totalment o parcialment, de manera 
indirecta, mitjançant la titularitat d’accions o participacions en societats d’objecte anàleg o 
idèntic. 

 
8. Que SAVO, SA, té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del Consorci i com a 

tal està obligada a realitzar els treballs que li encomani el Consorci en les matèries objecte de 
les seves funcions, d’acord amb les instruccions que aquest fixi unilateralment. 
 

9. Que amb data 1 de maig de 2019, el Ministeri d’Hisenda ha classificat al Consorci com a 
SAVO, SA, unitats públiques dependents del Consell Comarcal del Vallès Oriental en 
comptabilitat nacional, classificades dins del sector de les Administracions Públiques, amb 
codi d’entitat 09-00-082-C-C-000 i 09-00-082-C-P-001, respectivament. 
 

10. Que el 10 d’abril de 2020, la Presidència del Consell Comarcal, mitjançant el Decret núm. 
2019PRES000117, va designar a la senyora Esperança Colom i Canal, interventora del 
Consell Comarcal. 
 

11. Que el 31 d’agost de 2021, mitjançant el Decret de Presidència 2021PRES000503, el 
president va designar la senyora Núria Caellas i Puig, secretària accidental del Consell 
Comarcal, secretària del Consorci. 



 
 
 

 

 

 
12. Que el Consorci requereix d’assistència especialitzada en determinades matèries 

relacionades amb l’exercici de les seves competències. 
 

13. Que és de l’interès d’ambdues parts subscriure aquest conveni de cooperació per a la 
prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les següents: 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

1. L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 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. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que 
fa al règim jurídic dels convenis. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. L’article 28 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, pel que fa a la regulació 
de l’assistència i cooperació als municipis. 
 

6. L’article 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa el 
règim pressupostari, de comptabilitat, control economicofinancer i patrimonial dels Consorcis. 
 

7. L’article 143 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel 
que fa a la regulació de les relacions de cooperació entre administracions públiques. 
 

8. L’article 2 i següents del el Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula les 
funcions públiques necessàries a totes les corporacions locals, la responsabilitat de les quals 
està reservada a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 

9. La disposició addicional 6 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 en 
consorcis locals creats amb anterioritat a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 
 

D’acord amb el que s’exposa, les parts compareixents atorguen aquest conveni de cooperació 
que subjecten als següents: 
 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular les activitats de cooperació i les assistències tècniques que 
el Consell Comarcal exerceix al Consorci, com a conseqüència de l’adscripció del Consorci en 
cada exercici pressupostari al Consell Comarcal, establir-ne la relació i l’abast, les obligacions i el 



 
 
 

 

 

règim econòmic. L’objecte del conveni també inclou el finançament de les funcions públiques de 
Secretaria i d’Intervenció. Totes elles persegueixen la consecució dels principis de qualitat 
institucional, de capacitat tècnica, d’eficàcia i d’eficiència en la creació de valor en la prestació 
dels serveis públics i l’exercici de les competències que tenen atribuïdes o els són pròpies a l’un i 
a l’altre. La signatura d’aquest conveni no suposa ni de dret ni de fet cap limitació de l’autonomia 
de les parts en l’exercici d’aquelles competències més enllà de les que prescrigui l’ordenament 
jurídic per raó de l’adscripció. 
 
El Consorci pot acordar que algunes o totes les activitats de cooperació i les assistències 
tècniques establertes en aquest conveni es prestin també a SAVO, SA. En tot cas, la dedicació 
del Consell Comarcal a SAVO, SA, amb els límits establerts en aquest conveni, així com la part 
dels costos d’aquestes activitats que SAVO, SA, hagi d’abonar al Consorci, es determinaran en 
l’encàrrec de gestió que formalitzin el Consorci i SAVO, SA. 
 
Segon. Assessorament i assistència jurídica no preceptiva 
 
L’assessorament i l’assistència jurídica no preceptiva abasta les activitats següents: 
 
a) Orientar jurídicament 
b) Elaborar o redactar informes jurídics, decrets, propostes de resolució, convenis i contractes, 

bases per a concursos, expedients sancionadors, instruccions, normes i reglaments, i d’altre 
documentació jurídica que sigui necessària 

c) Assessorar en l’elaboració i tramitació d’expedients administratius i propostes de resolucions 
administratives 

d) Dirigir la defensa jurídica en recursos administratius 
e) Assessorar en la interposició de procediments contenciosos administratius 
f) Assessorar i assistir en matèria de contractació, que comprèn l’adequació dels procediments 

de contractació a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la revisió 
de plecs de prescripcions tècniques, la redacció de plecs de clàusules administratives 
particulars, l’elaboració d’informes i documents en matèria de contractació administrativa, 
assessorament en la preparació i tramitació d’expedients de contractació i assistència a la 
Mesa de contractació o als òrgans d’assistència que, si escau, es constitueixin 

g) Assessorar en transparència, accés a la informació pública i bon govern 
h) Participar des de la vessant jurídica en l’equip d’implementació del programa de gestió 

d’expedients i gestió documental que el Consell Comarcal ha posat a disposició del Consorci 
i) Assistir a reunions amb les entitats consorciades i contractistes en relació amb assumptes 

jurídics 
j) Exercir la defensa jurídica en procediments judicials 
k) Qualsevol altra diferent de les anteriors relacionada amb l’assessorament i assistència jurídica 

no preceptiva 
 
Tercer. Assessorament i assistència en gestió documental 
 
L’assistència en gestió documental abasta les activitats següents: 
 
a) Determinar els criteris bàsics d’organització de l’arxiu i la documentació 
b) Definir, implantar i mantenir un sistema de gestió documental entès com el conjunt 

d’operacions i tècniques integrades en la gestió administrativa general que s’adrecen a la 
classificació, el control, l’ús, la conservació i la transferència o eliminació de la documentació, 
amb l’objectiu de racionalitzar-ne i unificar-ne el tractament i aconseguir-ne una gestió eficaç i 
rendible 

c) Elaborar inventaris, catàlegs o altres instruments de descripció de la documentació que en 
permetin el control i la identificació 

d) Formar i assessorar el personal en gestió de la documentació administrativa i atendre les 
consultes relacionades amb l’arxiu 

e) Aplicar l’avaluació documental i les operacions d’eliminació de documents, d’acord amb els 
procediments tècnicament i legalment establerts 

f) Aplicar criteris de tractament arxivístic i conservació de la documentació, amb l’objectiu final 
de facilitar la preservació, la consulta i el dret d’accés als documents d’arxiu per part dels 
usuaris 



 
 
 

 

 

g) Qualsevol altra diferent de les anteriors relacionada amb aquesta assistència 
 
Quart. Assessorament i assistència en administració electrònica 
 
L’assistència en administració electrònica abasta les activitats següents: 
 
a) Assumir la direcció d’implementació del programa de gestió d’expedients i gestió documental 

al Consorci, que inclou les funcions següents: gestionar i supervisar el projecte de 
desplegament del programa, gestionar la configuració i parametrització del sistema i prestar 
suport en els processos de canvi organitzatiu i gestió del canvi originats per la implementació 
del programa 
 

b) Cedir al Consorci dues instàncies d’ús del programa de gestió d’expedients i gestió 
documental del que disposi el Consell Comarcal, fins a la finalització de la vigència d’aquest 
conveni 
 

c) Disposar del hòsting que permeti l’allotjament del programa de gestió d’expedients i gestió 
documental esmentat en el punt precedent i emmagatzemar la informació que es generi 
mitjançant aquest 
 

d) Ocupar-se del manteniment de l’esmentat programa que inclou, la disponibilitat del sistema, el 
rendiment i els canvis de versió 
 

e) Prestar suport en la formació del personal pel funcionament del programa i subministrar els 
manuals de formació que siguin necessaris 
 

f) Prestar suport pel que fa a la gestió d’incidències en relació amb l’ús de documents 
electrònics 
 

g) Assumir la direcció i supervisió de la resta de perfils associats al servei 
 

h) Oferir suport en relació amb les incidències i els dubtes derivats de la utilització del programa 
un cop aquest s’hagi implementat 
 

i) Implantar l’administració electrònica assessorament, formació i implantació de les eines 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya 
 

j) Assessorar al Consorci en la implantació de l’administració electrònica així com en la 
integració de les eines i serveis del Consorci per a l’Administració Oberta de Catalunya 
 

k) Qualsevol altra diferent de les anteriors relacionada amb aquesta assistència 
 
Cinquè. Assessorament i assistència en tecnologies de la informació i de la comunicació 
 
L’assistència en tecnologies de la informació i de la comunicació abasta les activitats següents: 
 
a) Supervisar i coordinar la utilització dels recursos informàtics i de comunicació; i supervisar i 

coordinar els sistemes d'informació, incloent la documentació i els procediments associats 
b) Elaborar anualment el pla de sistemes, amb la implementació dels processos de revisió de 

necessitats i proposta de solucions 
c) Col·laborar amb l'elaboració del pressupost anual de despeses en matèria d'informàtica 
d) Avaluar el funcionament dels sistemes i de la xarxa 
e) Executar i supervisar tots els processos d'incorporació, modificació o eliminació de 

tecnologies informàtiques, i proposar l'adquisició i supervisar la implantació de programaris 
específics per als departaments, d'acord amb l'evolució de les tecnologies de la informació 

f) Desenvolupar projectes per a utilitzar les tecnologies informàtiques i d’implementació d’eines i 
programes, amb l'objectiu de millorar l'eficiència de la gestió i dels serveis Organitzar i impartir 
la formació necessària en matèria informàtica per tal d’homogeneïtzar els coneixements dels 
treballadors 

g) Redactar les propostes dels plecs de contractació dels serveis informàtics 



 
 
 

 

 

h) Programar actuacions de millora del rendiment i de la seguretat informàtica 
i) Dissenyar sistemes de gestió de la informació d'acord amb les especificacions de les diferents 

unitats organitzatives 
j) Preparar documentació per demanar subvencions referents a temes informàtics, de telefonia i 

similars 
k) Supervisar les actuacions necessàries per mantenir la seguretat del sistema informàtic 
l) Desenvolupar nous projectes en l’àmbit de les TIC, posar-los en marxa i fer-ne el seguiment 
m) Assessorar en relació amb els serveis que es presten tant en el propi àmbit com en la resta 

de l'organització 
n) Implantar l'ENS i de l'ENI 
o) Establir un sistema de guàrdies de 24 hores, set dies a la setmana, per atendre les 

incidències que en relació al programa de gestió d’expedients es produeixin 
p) Designar un/a responsable d’interoperabilitat del Consorci i un/a suplent d’entre el personal 

del Consell Comarcal adscrit a aquest conveni. Aquesta activitat inclou les funcions següents: 
Ser l’interlocutor/a amb el Consorci AOC per temes d’interoperabilitat; Vetllar per l’adequada 
gestió i accés al sistema en el marc de la seva organització; Designar i autoritzar, mitjançant 
l’ús de la signatura electrònica, els usuaris que dins de la seva organització podran fer ús dels 
serveis Via Oberta sol·licitats per l’ens 

q) Qualsevol altra diferent de les anteriors relacionada amb l’assistència tecnològica 
 
Sisè.  Assessorament i assistència en matèria retributiva, afiliació a la Seguretat Social i 
pagament d’impostos en matèria de personal 
 
1. L’assessorament i assistència en matèria retributiva, afiliació a la Seguretat Social i pagament 

d’impostos en matèria de personal abasta les activitats següents: 
 

a. Transferència de coneixement en matèria de personal 
b. Confecció de nòmines 
c. Representació en el sistema RED 
d. Presentació de les liquidacions a la Seguretat Social 
e. Transmissió telemàtica a través del sistema SILTRA de la relació nominal de treballadors 

a la Seguretat Social, en virtut d’autorització del Sistema Re 
f. Resum estadístic de nòmines, costos de personal, llistats de dades d’acord amb els 

criteris requerits pel Consorci i SAVO, SA 
g. Elaboració del llistat d’embargaments 
h. Confecció de i tramitació de declaracions mensuals de retencions sobre rendiments del 

treball (Model 111) 
i. Presentació dels comunicats de dades als pagadors (Model 145) 
j. Confecció i tramitació de la declaració anual de retencions (Model 190) 
k. Tramitació baixes de malaltia (IT) i accident de treball 
l. Preparació de liquidacions per extinció de contractes, incloent carta de finalització de 

contracte o acomiadament, quitança i certificats d’empresa, així com la seva tramitació 
m. Afiliació i contractació, incloent resolucions de nomenament de personal funcionari –si 

s’escau- i de contractació de personal laboral, i la redacció i tramitació de contractes de 
treball, clàusules dels contractes, comunicació d’altes i variacions a la Seguretat Social 

n. Elaboració i tramitació de la baixa en el Règim General de la Seguretat Social i tramitació 
del certificat d’empresa 

o. Confecció i tramitació, en el seu cas, de pròrrogues dels contractes de treball de personal 
temporal 

p. Càlcul de prestacions 
q. Confecció del fitxer informàtic que permeti la comptabilització automàtica a la 

comptabilitat del Consorci i SAVO, SA 
r. Cessament i situacions administratives de personal funcionari, així com les que 

corresponguin a càrrecs electes amb dedicació, personal eventual i personal directiu 
s. Control periòdic de venciments contractuals i variacions retributives, amb elaboració dels 

documents de pròrroga 
t. Certificats d’estar al corrent amb Hisenda i Seguretat Social 
u. Tramesa de la nòmina directament al correu electrònic de cada empleat 
v. Actualització de retribucions d’acord amb les normes legals o convencionals que 

correspongui aplicar 



 
 
 

 

 

w. Consultes verbals i telefòniques i presencials al Consorci i a SAVO, SA, per resoldre 
qüestions específiques que es plantegin en matèria de personal 

 
2. La prestació de l’assistència tècnica prevista en aquest pacte implica que el Consell Comarcal 

assumeix, a més a més de les activitats esmenades en el punt precedent, les tasques 
següents: 

 
a. Els treballs, juntament amb el Consorci, per la migració de les dades històriques dels 

treballadors del Consorci i l’empresa SAVO, SA, al programa de gestió retributiva del 
Consell Comarcal 

b. La direcció dels treballs tècnics necessaris per la correcta transició entre l’empresa que 
operava al Consorci i a SAVO, SA, i el propi Consell Comarcal 

c. La transferència de coneixements als responsables de personal del Consorci i de SAVO, 
SA, dels processos de millora que afecten al sistema retributiu, afiliació, pagament 
d’impostos i contractació de personal 

 
3. La prestació de l’assistència tècnica descrita en aquest pacte implica que el Consorci i SAVO, 

SA, assumeixen les despeses que es deriven de l’adaptació del programari de gestió 
retributiva del Consell Comarcal i les que es derivin en el futur com a conseqüència de les 
renovacions de llicències i programari. 
 

4. Per a la prestació de l’assessorament i assistència descrita en aquest pacte, el Consorci i 
SAVO, SA, facilitaran al Consell Comarcal la informació següent:  

 
a. La migració de dades dels treballadors/es del Consorci i SAVO, SA, al programa de 

gestió del Consell Comarcal 
b. L’autorització d’accés de la Seguretat Social 
c. La còpia dels models 111 presentats a Hisenda 
d. La còpia del model 145 complimentat i signat pels treballadors/es 
e. La documentació relativa als embargaments de sou 
f. Documentació relativa al control de baixes mèdiques 
g. La còpia document domiciliació bancària per cada treballador/a 
h. La resta de documentació laboral relativa a la incorporació de treballadors (DNI, còpies 

contractes i el registre del contracte) 
 

5. El Consorci i SAVO, SA, atorgaran al Consell Comarcal les autoritzacions i permisos que 
resultin necessaris per a la prestació de les activitats objecte d’aqueta assistència. 
 

Setè. Obligacions del Consell Comarcal 
 
1. El Consell Comarcal es compromet a col·laborar amb el Consorci per tal de garantir l’exercici 

de les funcions públiques de Secretaria i Intervenció al Consorci. 
 

2. El Consell Comarcal es compromet a exercir les assistències descrites en aquest conveni 
amb personal que disposi de la titulació, la qualificació i l’expertesa professional adient en 
cada cas i a fer-ho amb la diligència deguda per assegurar i garantir el desenvolupament 
institucional del Consorci. 

 
3. La dedicació del personal del Consell Comarcal que exerceix les funcions de Secretaria i 

Intervenció o presta les assistències descrites en els pactes anteriors s’estableix a la memòria 
econòmica que acompanya aquest conveni o, pels successius anys de vigència d’aquest 
conveni, en la memòria econòmica que acompanyi l’addenda anual corresponent. Dins del 
còmput de les hores de dedicació s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin en 
dies festius, de vacances o permisos del personal destinat als serveis i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
No formen part de les funcions i assessoraments i assistències objecte d’aquest conveni les 
tasques de naturalesa administrativa. 

 



 
 
 

 

 

4. L’activitat d’assessorament es durà a terme tant de forma presencial a les dependències del 
Consorci com de forma no presencial. 

 
Vuitè. Obligacions del Consorci 
 
1. Col·laborar i participar amb el Consell Comarcal en tot allò que se’l requereixi en relació amb 

la prestació de les funcions i activitats descrites en aquest conveni. 
 

2. Facilitar al Consell Comarcal l’accés a tota aquella informació, documentació i dades 
necessàries per complir satisfactòriament les assistències acordades. 

 
3. Proporcionarà al Consell Comarcal la informació de qualitat i preceptiva per donar compliment 

al deure de transmissió d’informació al Ministeri d’Hisenda d’acord amb el Sistema Europeu 
de Comptes i a fer-ho amb l’anticipació suficient per tal que el Consell Comarcal compleixi els 
terminis que pertoquin. 

 
4. Facilitar a les persones que prestin les assistències acordades un espai de treball amb 

condicions de confort de climatització i il·luminació adequades. 
 
5. Facilitar al Consell Comarcal accés a totes les plataformes necessàries per complir 

satisfactòriament les assistències acordades, entre d’altres, al Gestor d’expedients del 
Consorci i de SAVO, SA, a l’EACAT del Consorci i SAVO, SA, així donar accés a la xarxa i a 
VPN a les persones que presten les assistències descrites en aquest conveni de cooperació. 

 
6. Consignar en els pressupostos del Consorci les dotacions necessàries per a finançar les 

assistències objecte d’aquest conveni. 
 
7. Abonar al Consell Comarcal els cost de les assistències acordades en les condicions 

prescrites al pacte desè d’aquest conveni. 
 
Novè. Règim econòmic 
 
1. El cost corresponent a la prestació de les funcions i a les assistències descrites en aquest 

conveni pel 2021, és el següent: 
 

 
FUNCIONS I ASSISTÈNCIES 

 
PRESSUPOST 2021 

Funció pública de Secretaria i assistència jurídica no preceptiva: 
Funció pública de secretaria 
Assistència jurídica no preceptiva 

 
20.204,04 € 

118.026,86 € 

 138.230,90 € 

Funció pública d’Intervenció 
Intervenció 

 
45.807,02 € 

 45.807,02 € 

Gestió documental 4.528,15 € 

 4.528,15 € 

Tecnologies de la informació i de la comunicació i administració 
electrònica: 
Administració electrònica (CV Gènesis) 
Assistència TIC 

 
 

34.149,72 € 
87.970,52 € 

 122.120,24 € 

Assistència en matèria de personal: 
Transferència de coneixement en matèria de RRHH i 
representació sistema RED 
Assistència en matèria retributiva 

 
 

20.891,29 € 
21.898,19 € 

 42.789,48 € 

TOTAL 353.475,79 € 

 
2. Per a la resta d’anualitats de vigència d’aquest conveni o de les successives pròrrogues  el 

cost corresponent a la prestació de les funcions i a les assistències descrites en aquest 
conveni s’establirà mitjançant addenda anual. 
 



 
 
 

 

 

3. Pel cas que a 31 de desembre de 2021 les parts no haguessin formalitzat l’addenda o, en el 
seu cas, la pròrroga corresponent a l’any immediatament següent, es prorrogarà 
automàticament el règim econòmic de les funcions i assistències descrites en el punt 1 
d’aquest pacte, incrementat amb els increments retributius establerts a les Lleis de 
Pressupostos Generals de l’Estat. 

 
4. El Consorci abonarà al Consell Comarcal la quantitat establerta per a l’exercici 2021 en 

mensualitats d’igual import cada una d’elles, mitjançant transferència, abans del dia 10 de 
cada mes.  
 

Desè. Règim de liquidació 
 
Durant el primer trimestre de l’any immediatament següent al de cada anualitat de vigència 
d’aquest conveni, el Consell Comarcal presentarà al Consorci la liquidació definitiva de les 
funcions, els assessoraments i assistències prestats durant l’any anterior, amb indicació dels 
efectivament prestats durant aquell any i el seu cost, obligant-se les parts a regularitzar aquesta 
situació, abonant el Consorci al Consell Comarcal o, en el seu cas, retornant el Consell Comarcal 
al Consorci, la diferència que en resulti. 
 
En tot cas, les parts hauran d’abonar a l’altre part la diferència que resulti de l’esmentada 
liquidació, amb el límit màxim de les quantitats previstes en el conveni, en el termini d’un mes des 
de l’aprovació de la liquidació. 
 
Onzè. Protecció de dades de caràcter personal 
 
1. El Consell Comarcal i el Consorci han de complir els requeriments previstos a la normativa 

vigent sobre protecció de dades personals, i, en particular, a les disposicions de la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, 
específicament, en allò relatiu a les previsions de l’article 20 sobre creació i modificació de 
fitxers, sempre i quan ostentin la condició de responsables dels fitxers de les dades personals 
a tractar en el decurs de les actuacions i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 
i del Consell de 27 d’abril de 2016, aplicable directament a tots els estats membres. 
 

2. El tractament de les dades personals s’ha de dur a terme d’acord amb les previsions 
següents: 
 
a) Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a 

la realització de les actuacions previstes en l’objecte dels serveis oferts. 
b) El Consell Comarcal, com a encarregat del tractament, adoptarà les mesures tècniques i 

organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, dels sistemes i equips 
que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, i garantirà el 
compliment del deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en 
qualsevol de les fases del tractament de les dades. 

c) En el cas de violació de seguretat de les dades personals el Consell Comarcal informarà 
el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del 
termini màxim de 48h, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu 
càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per 
documentar i comunicar la incidència. Aquesta notificació no serà necessària quan sigui 
improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les 
llibertats de les persones físiques. 

d) Un cop finalitzat el període d’autorització, el Consell Comarcal procedirà a la devolució i/o 
destrucció de les dades inicialment facilitades i de les obtingudes en execució dels 
treballs realitzats. 

e) En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat de les 
dades i no aniran més enllà de la finalitat de l’objecte del conveni. 

 
Dotzè. Comissió de seguiment 

 
1. Es crea una Comissió de seguiment d’aquest conveni que vetlla pel correcte compliment de 

les obligacions que s’hi preveuen i que té les funcions següents: 



 
 
 

 

 

 
a) Fer el seguiment de les funcions i activitats que preveu el conveni 
b) Validar les propostes de modificació del conveni que proposi el Consorci o el Consell 

Comarcal 
c) Proposar les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les obligacions que 

s’estableixen en aquest conveni 
d) Dur a terme el control i avaluació de les funcions i activats per tal d’assegurar-ne la 

correcte prestació e. Determinar la quantitat que mensualment ha d’abonar el Consorci al 
Consell Comarcal que resulti d’aplicar l’increment del percentatge corresponent a l’índex 
de preus de consum en el cas de pròrroga del conveni 
 

2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents: 
 
a) Dos representants del Consell Comarcal 
b) Dos representants del Consorci 

 
3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens. 

 
4. De les sessions de la Comissió de seguiment se n’aixecarà acta de la qual dona fe el 

secretari d’ambdues entitats o sengles secretaris. 
 

Tretzè. Vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 
de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2022, i pot ser objecte d’una única pròrroga d’un any 
de durada mitjançant acord exprés de les parts. 
 
No obstant, l’assessorament i assistència en tecnologies de la informació i la comunicació finalitza 
el 31 de desembre de 2021, i podrà ser objecte de pròrrogues successives per acord exprés de 
les parts durant tota la vigència d’aquest conveni o de les successives pròrrogues. 

 
Catorzè. Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts 
b) La denúncia unilateral del conveni amb un any d’antelació 
c) El compliment del període de vigència 
d) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts 
 
Quinzè. Modificació 
 
Aquest conveni podrà ser objecte de modificació amb un nou acord exprés de les parts que es 
formalitzarà mitjançant addenda. 
 
Setzè. Règim jurídic 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei de 
contractes del sector públic. Per a la seva interpretació i desenvolupament es regeix per les seves 
pròpies clàusules i, supletòriament, per l’ordenament jurídic administratiu, i en concret per allò 
establert a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya; i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel 
que fa al règim jurídic dels convenis. 

 
Dissetè. 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. 
 
Divuitè. Trasllats i comunicacions 



 
 
 

 

 

 
El Consell Comarcal és l’encarregat de traslladar o comunicar l’aprovació i la signatura d’aquest 
conveni a qualsevol entitat pública per raó d’una exigència legal o reglamentària. 
 
Dinovè. Disposició resolutiva 
 
L’aprovació d’aquest conveni comportarà la resolució del convenis de col·laboració entre el 
Consell Comarcal i el Consorci que tinguin per objecte les funcions i assistències descrites 
d’aquest conveni. 
 
Les parts, després de llegir el present conveni de cooperació, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen.” 

 
 

2. Notificar l’acord al Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 26 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Esquerra 
Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i 
Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric 
Gisbert i Tomás, Pamela Isús i Sauri, 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, Josep Quesada Tornero 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 i per part del Grup Comarcal En Comú Guanyem, els 
senyors Jordi Manils Tavio i José Antonio Montero Domínguez. I les 2 abstencions de, per 
part del Grup Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya – CP, el senyor Francesc 
Juzgado Mollá i per part del Grup Comarcal Ciutadans, el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
6. Aprovar el Reglament orgànic del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 22 de setembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 7 de maig de 2021, mitjançant el Decret de Presidència núm. 2021PRES000320 

s’aprovà incoar expedient per a l’aprovació de la modificació de les normes internes de 
funcionament del Consell Consultiu de la Gent Gran, en concordança amb el Reglament 
Orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, i adaptar-les com a reglament d’acord 
amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i publicar al web del Consell Comarcal del Vallès Oriental la 
consulta pública per demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més 
representatives potencialment afectats per la futura norma en els termes previstos a 
l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

 
La consulta pública es va publicar al web del Consell Comarcal del Vallès Oriental el dia 
10 de maig de 2021 i llur exposició pública va finalitzar el 2 de juny de 2021, ambdós 



 
 
 

 

 

inclosos. Durant aquest termini, no es va presentar cap consulta ni cap opinió al 
respecte. 

 
2. L’11 d’agost de 2021, la cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, la senyora Sílvia Pérez Corts ha emès l’informe que tot 
seguit es transcriu: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental duu a terme accions relacionades amb la gent gran a 
nivell comarcal, en coordinació amb els ajuntaments del territori.  
 
2. El Consell Consultiu de la gent gran del Vallès Oriental és un òrgan de participació sectorial del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
3. L’1 de desembre de 1989, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va constituir 
l’Assemblea consultiva en temes de la vellesa del Vallès Oriental com comissió de participació 
que permetés un contacte directe amb les entitats i associacions en què hi participés gent gran al 
territori del Vallès Oriental.  
 
4.  El 15 de març de 2006, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar les normes 
internes de funcionament del Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental. 
 
6. Les funcions del Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental són: l’elaboració 
d’informes, l’elevació de propostes i suggeriments al Consell Comarcal del Vallès Oriental i la 
col·laboració en temes d’interès comarcal que afectin a les persones grans.  
 
8. La funció del Consell Consultiu de la Gent Gran ha evolucionat cap a un rol molt actiu per part 
dels seus membres, amb més participació al territori i posant èmfasi en la necessitat que les 
persones grans siguin visibles en els diferents àmbits, i no només com un òrgan simplement 
consultiu. Així, amb l’aportació de coneixement i d’experiència de les persones que formen part 
d’aquest òrgan, s’ha incrementat la seva participació amb la consecució de funcions més 
dinàmiques, com per exemple, la mobilització, la prevenció o la sensibilització. Alhora, aquestes 
accions han contribuït a la promoció del respecte i el reconeixement de les persones grans en la 
societat actual.  
 
9. Fruit de les aportacions per part dels membres que formen part d’aquest òrgan, s’ha elaborat la 
proposta de la modificació de les normes internes de funcionament del Consell Consultiu de la 
Gent Gran.  
 
10. Les normes internes i de funcionament del Consell Consultiu de la Gent Gran té per objecte 
regular el règim organitzatiu i de funcionament del mateix Consell Consultiu. La necessitat de la 
modificació ve donada pel desig de les persones que composen la Comissió Permanent, de tenir 
unes normes de funcionament que s’adaptin a la realitat actual, i se sentin identificades, així com 
també la necessitat d’incrementar la participació de més vocals, donant cabuda a nous perfils que 
representen la diversitat de persones grans de la societat actual. En aquest sentit, les normes 
internes i de funcionament del Consell Consultiu de la Gent Gran s’ha treballat conjuntament 
entre els seus membres, el personal tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental i altres 
agents del territori d’aquest l’àmbit.  

 
Per tant, PROPOSO,  

 
Primer.- Aprovar la modificació de les normes internes de funcionament del Consell Consultiu de 
la Gent Gran del Vallès Oriental, en concordança amb el Reglament Orgànic del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, i adaptar-les com a reglament d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.” 

 
3. El 22 de setembre de 2021, el Consell d’alcaldies del Vallès Oriental ha informat 

favorablement aquesta proposta per assentiment unànime dels membres presents. 



 
 
 

 

 

 
4. El 22 de setembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els articles 92, 93 i 94 del Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
2. L’article 128 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions publiques, el qual estableix la potestat reglamentària als 
òrgans de govern locals, d’acord amb el que preveuen la Constitució, els estatuts 
d’autonomia i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 
3. L’article 156 del Reglament orgànic esmentat, amb el títol “Dret a participar en els 

consells sectorials de participació”, determina que els ciutadans i les associacions tenen 
dret a participar en els consells sectorials de participació que creï el Consell Comarcal 
mitjançant acord plenari, a proposta de la Presidència, en els termes previstos en aquest 
Reglament i el respectiu reglament orgànic.  
Els consells sectorials de participació tenen per objecte facilitar la participació ciutadana 
en els àmbits d’actuació pública comarcal que llur naturalesa ho permeti, amb la finalitat 
d’integrar la participació dels ciutadans i les associacions en els assumptes comarcals, i 
fer així efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a participar en els assumptes 
públics.  

 
4. L’article 14 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 

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

 
5. L’article 19.2 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 

mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que el Consell 
d’Alcaldes ha d’emetre prèviament un informe sobre l'aprovació del reglament orgànic i 
de les ordenances. 

 
6. L’article 179.1.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en endavant TRLMRLC, estableix 
que és necessari l’informe previ del secretari o secretària de la corporació i, si s’escau, 
de l’interventor o interventora, o de qui legalment els substitueixi, per a adoptar els 
acords següents: sempre que es tracti de matèries per a les quals la llei exigeix un 
quòrum de votació especial. 

 
7. L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les de bases de règim local i 

l’article 178 del TRLMRLC, pel que fa al procediment d’aprovació de les ordenances i el 
reglaments. 

 
8. L’article 114.3 lletra b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

en endavant TRLMRLC, 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 creació i la regulació dels òrgans complementaris. 
 
 

Per això, PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el Reglament orgànic del Consell Consultiu de la Gent Gran, d’acord amb el 

redactat següent: 
 



 
 
 

 

 

“PREÀMBUL 
 

L’1 de desembre de 1989 el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va constituir 
l’Assemblea consultiva de la gent gran del Vallès Oriental, amb l’objectiu de crear una comissió 
de participació que permetés un contacte directe amb les entitats i associacions en què hi 
participés gent gran al territori del Vallès Oriental. 
 
La constitució d’aquest òrgan obeí a la voluntat del Consell Comarcal de conèixer la situació de 
les persones grans al territori abans d’elaborar els plans d’actuació comarcal, motiu pel qual es 
considerà que aquest òrgan esdevindria una eina útil per a l’intercanvi d’informacions i 
suggeriments. 
 
El Ple del Consell Comarcal del 22 de març de 2006 va aprovar les Normes Internes de 
Funcionament del Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental.  
 
La funció originària de l’òrgan és la de consulta. En els últims temps les accions dutes a terme pel 
Consell Consultiu de la Gent Gran han evolucionat cap a un rol més actiu per part dels seus 
membres, amb més participació al territori i posant èmfasi en la necessitat que les persones grans 
siguin visibles en els diferents àmbits que els envolta. Amb l’aportació de coneixement i 
experiència de les persones que formen part de l’òrgan, s’ha incrementat la seva participació  
amb la consecució de funcions més dinàmiques que inclouen la mobilització, prevenció, 
sensibilització, etc. Alhora, aquestes accions han contribuït a la promoció del respecte i el 
reconeixement de les persones grans en la societat actual. 
 
Així mateix, l’article 92 del Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, i en 
relació amb els articles 155 i 156 del mateix text, estableix la fórmula de participació ciutadana 
dels consells sectorials de participació, essent el Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental 
regulat en aquest Reglament orgànic un d’aquests consells. En aquest sentit, el Consell de la 
Gent Gran del Vallès Oriental és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter 
consultiu, per tal de facilitar i fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a participar en els 
assumptes públics. 
 
L’article 93 del mateix Reglament Orgànic del Consell Comarcal regula el procediment de creació 
d’aquests òrgans sectorials, així com l’estructura mínima necessària dels reglaments que 
regularan el funcionament intern dels consells sectorials i la seva aprovació. 
 
Per tant, l’aprovació d’aquest Reglament té el seu fonament en donar cabuda l’evolució del 
Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental a l’actualitat, i alhora, adequar normativament les 
seves normes internes de regulació a allò previst en el nou Reglament orgànic del Consell 
Comarcal. El reglament preveu, entre altres, establir els canals organitzatius i de participació en el 
si del propi Consell consultiu i els seus òrgans de govern i representació, així com les seves 
funcions i competències per a millorar les iniciatives de l’àmbit de la gent gran. 
 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte. 
 
1. El Reglament del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental té per objecte regular el seu 

règim organitzatiu i de funcionament.  
 

2. La finalitat d’aquest reglament és establir els canals organitzatius i de participació en el si del 
propi Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental i els seus òrgans de representació, així com 
les seves funcions i les seves competències. 

 
Article 2 . Òrgan de consulta i de participació. 
 
1. El Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental és un òrgan de caràcter informatiu, consultiu i 

de proposta del Vallès Oriental, sent un consell sectorial de participació de caràcter 
permanent. 



 
 
 

 

 

 
2. La naturalesa del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental té relació amb al Consell de la 

Gent Gran de Catalunya. 
 
Article 3 . Règim i funcions. 
 
1. El Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental s’adscriu orgànicament a la Presidència del 

Consell Comarcal. 
 
2. El Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental és un òrgan de participació integrat per les 

entitats que en formen part, i vetlla per la seva protecció, el foment d’atencions assistencials, 
d’activitats participatives i d’integració social de la gent gran de la comarca. Tot això, d’acord 
amb els article 92, 93, 155 i 156 del Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en relació amb el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 

 
3. Les funcions són l’elaboració d’informes i l’elevació de propostes i de suggeriments al Consell 

Comarcal en temes d’interès comarcal que afectin a la gent gran.   
 
 
TÍTOL II. OBJECTIUS 
 
Article 4. Objectiu general. 
 
L’objectiu general del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental és buscar una gran implicació 
de tots els sectors per tal de trobar mesures que permetin avançar cap a una societat més ben 
preparada pel que fa a l’envelliment de les persones, les seves necessitats presents i futures i el 
seu benestar, així com aconseguir més participació al territori per tal que les persones grans 
siguin visibles en els diferents àmbits. 
 
Article 5 . Objectius específics. 
 
El Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental ha de contribuir a assolir els objectius específics 
següents: 
 
a) Evolucionar i reflectir el dinamisme i les funcions que es volen desenvolupar. 
b) Fer activitats preventives, de sensibilització i de mobilització social. 
c) Recollir i gestionar les demandes i propostes de millora i d’actuació dels seus membres, i 

altres agents del territori. 
d) Establir canals de participació i comunicació amb el Consell de la Gent Gran de Catalunya, 

per fer arribar informes, posicionaments i propostes que emanin dels treballs d’aquest Consell 
de la Gent Gran del Vallès Oriental. 

e) Promoure projectes de gent gran. 
f) Crear espais de debat, reflexió i intercanvi de bones pràctiques que responguin als interessos 

comuns de l’àmbit de la gent gran. 
 
 
TÍTOL III . ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
 
Article 6 . Òrgans de govern.  
 
Els òrgans del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental són: 
 
a) L’Assemblea General.  
b) La Comissió Permanent. 
c) La Presidència i la Vicepresidència. 
 
CAPÍTOL I. DE L’ASSEMBLEA GENERAL 
  
Article 7 . L’Assemblea General. 



 
 
 

 

 

 
L’Assemblea General està integrada pels membres següents: 
 
a) El president o la presidenta del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental que presidirà 

l’Assemblea general, o conseller o consellera comarcal del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental en qui delegui. 

b) El vicepresident o la vicepresidenta del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 
c) Els/Les membres de la Comissió Permanent del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 
d) Un representant de cada entitat que forma part del Consell de la Gent Gran del Vallès 

Oriental.  
e) Secretaria tècnica. 
 
Article 8. Nomenament, substitució i durada del nomenament dels representants de les entitats 
que formen part de l’Assemblea general. 
 
1. El nomenament i la substitució dels representants de les entitats que integren l’Assemblea 

general ha de ser objecte d’acord exprés per part de les entitats respectives  a les quals 
pertanyi i n’hagi estat escollit. Aquest acord s’ha de comunicar al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental a través del registre general. L’acord també nomenarà una persona suplent. 

 
La durada màxima de l’acord de nomenament i la seva suplència és de 4 anys, sense 
perjudici que pugui prorrogar-se mitjançant acord exprés de l’entitat a la qual representa, i que 
haurà de ser comunicat al Consell Comarcal del Vallès Oriental a través del registre general. 
Les entitats procuraran no nomenar els mateixos representants més de dos mandats 
consecutius. 
 
Els representants de les entitats que integren l’Assemblea general que per qualsevol 
circumstància perdin llur condició deixen de formar part automàticament de l’Assemblea 
general. 
 
Així mateix, L’entitat que deixi de formar part del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental, 
els seus representants també perdran la seva representació automàticament. 

 
2. Poden incorporar-se a l’Assemblea general noves entitats que treballin i participin i tinguin 

relació en l’àmbit de la gent gran, sempre i quan tinguin una implantació territorial a la 
comarca. S’entén per “gent gran” el pas que representa el començament de la jubilació cap a 
la vellesa. 
 
En tot cas, per fer-se efectiva, la incorporació de noves entitats ha de ser aprovada per 
l’Assemblea general del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental, prèvia sol·licitud per 
escrit davant del Consell Comarcal del Vallès Oriental manifestant la voluntat de formar part 
del Consell de Gent Gran del Vallès Oriental. 
 
Un cop aprovada per l’Assemblea general la incorporació de l’entitat al Consell de la Gent 
Gran del Vallès Oriental, el President del Consell Comarcal mitjançant un Decret actualitza la 
relació de membres del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental i el fa públic a l’e-tauler 
del Consell Comarcal. 
 
L’entitat nomena a un representant i un suplent que la representarà a l’Assemblea general del 
Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. L’acord del nomenament d’aquests membres s’ha 
de presentar al registre general del Consell Comarcal. 

 
3. També poden ser membres del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental els casals d’avis o 

casals de gent gran. 
 
4. La secretaria tècnica assisteix a l’Assemblea general amb veu però sense vot. 
  
Article 9. Funcions. 
 
Les funcions de l’Assemblea General són: 



 
 
 

 

 

 
a) Promoure i participar en la definició de les necessitats comarcals que facin referència a la 

gent gran. 
b) Informar dels projectes comarcals que afectin a la gent gran i proposar que es sotmetin a la 

consideració del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
c) L’aprovació anual del programa d’actuació i de l’informe-memòria de les activitats realitzades. 
d) Elegir els i les membres de la Comissió Permanent que correspongui, i procedir a la 

renovació, si s’escau, cada quatre anys. Així mateix, revocar o substituir qualsevol dels 
membres de la Comissió Permanent, excepte el president o presidenta i el vicepresident o 
vicepresidenta, i la Secretaria tècnica. 

e) Pot proposar modificacions del Reglament orgànic del Consell de la Gent Gran del Vallès 
Oriental, i serà el Consell Comarcal del Vallès Oriental qui ho aprovi, si s’escau. 

f) Aprovar la creació, si s’escau, de grups de treball entorn a temes concrets i puntuals. En 
aquests grups de treball, s’hi poden incorporar col·laboradors que, pels seus coneixements en 
un tema en concret a tractar, puguin fer aportacions d’interès, encara que no siguin membres 
del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. Aquests col·laboradors tindran veu, però no 
tindran vot. 

g) Aprovar l’admissió de noves entitats al Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental les quals 
tindran representants a l’Assemblea. 

h) Aprovar la baixa d’una entitat membre al Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental, els 
representants de les quals també causaran baixa automàticament. 

i) Aprovar les actes de les sessions de l’Assembla General. 
j) Vetllar per l’assoliment dels objectius generals i específics pels quals s’ha creat el Consell de 

la Gent Gran del Vallès Oriental, mitjançant la proposta de realització d’accions concretes que 
seran contemplades dins del programa d’actuació anual. 

k) Exercir el dret a la iniciativa fent propostes a les diverses administracions amb competències 
en matèria de gent gran. 

   
Article 10. Règim de funcionament de l’Assemblea general. 
 
1.  Les sessions de l’Assemblea General del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental poden 

ser: 
a) Ordinàries. 
b) Extraordinàries. 
c) Extraordinàries de caràcter urgent. 

 
2. De les sessions ordinàries: 

 
L’Assemblea General del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental té, com a mínim, una 
sessió ordinària a l’any. 

 
3. De les sessions extraordinàries: 

 
a) L’Assemblea General del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental pot celebrar 

sessions extraordinàries quan siguin convocades amb aquest caràcter pel president o 
presidenta a iniciativa pròpia o a sol·licitud d’una quarta part, com a mínim, del nombre 
legal de membres del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. En aquest últim cas, el 
president o presidenta ha de convocar-la dins el termini de cinc (5) dies hàbils següents al 
de la sol·licitud, i la celebració no es pot endarrerir més enllà d’un mes des que ha estat 
sol·licitada. 
 

b) La sol·licitud de sessió extraordinària presentada per una quarta part, com a mínim, del 
nombre legal de membres del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental s’ha de 
presentar per escrit al Registre d’Entrada del Consell Comarcal del Vallès Oriental. En la 
sol·licitud, s’ha de justificar l’assumpte o els assumptes que la motiven, i s’ha de signar 
per totes les persones que la subscriguin. La relació d’assumptes inclosos en la sol·licitud 
no resta la facultat del president o presidenta de determinar els punts de l’ordre del dia, si 
bé l’exclusió d’algun dels assumptes proposats haurà de ser motivada. 

 
4. De les sessions extraordinàries de caràcter urgent: 



 
 
 

 

 

 
L’Assemblea General del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental pot celebrar 
sessions extraordinàries de caràcter urgent quan siguin convocades amb aquest caràcter 
pel president o presidenta en els supòsits en què, per raons d’urgència dels assumptes a 
tractar motivats degudament, no es pugui convocar la sessió amb una antelació 
normativament requerida. 

 
5. Convocatòria: 

 
a) Correspon al president o presidenta del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental 

convocar les sessions de l’Assemblea General.  
 

b) La convocatòria es farà per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics a tots els 
membres de l’Assemblea General del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental, 
acompanyada de l’ordre del dia detallant els assumptes a tractar, les condicions de la 
sessió, presencial indicant el lloc de celebració o a distància, i si és el cas, el sistema de 
connexió i els llocs en què estiguin disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir i 
participar-hi. 

 
c) La convocatòria s’ha de notificar amb dos dies hàbils d’antelació a la celebració de la 

sessió, no computant-se, a aquests efectes, els dies de notificació i de celebració de 
l’Assemblea General.  

 
Nogensmenys, no es requereix l’esmentada antelació per a la celebració de sessions 
extraordinàries de caràcter urgent, que caldrà convocar-les amb un mínim de 48 hores 
d’antelació a la celebració de la sessió, computant-se a efectes de càlcul el dia de la 
notificació i el de celebració de l’Assemblea General. 

 
6. Ordre del dia: 

 
L’ordre del dia de les sessions de l’Assemblea General del Consell de la Gent Gran del Vallès 
Oriental el fixarà el president o presidenta del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 

 
7. En les convocatòries de les sessions de l’Assemblea General s’ha de fer constar que en el 

cas de no existir el quòrum de constitució exigit en primera convocatòria, resta 
automàticament convocada la sessió per a llur celebració, en segona convocatòria, trenta 
minuts més tard. 
 

8. Quòrum: 
 

L’Assemblea General del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental es constituirà 
vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència de la meitat del nombre legal dels seus 
membres, o en el mateix dia i en segona convocatòria amb l’assistència d’un terç dels seus 
membres. En tot cas, es requereix l’assistència del president o presidenta, de la Secretaria 
tècnica, o d’aquells que els substitueixin. 

 
9. Votació. 
 

a) El vot és personal i indelegable. 
b) Els acords de l’Assemblea General s’adopten per majoria simple dels membres presents. 

El vot pot emetre’s en sentit afirmatiu, negatiu o abstenció. 
 

En cas d’empat, hi ha una segona votació. De persistir l’empat, dirimeix el vot de qualitat de 
qui ostenti les funcions de president o presidenta. 

 
10. En el cas de ser delegada la Presidència al vicepresident o vicepresidenta, aquest/a només 

votarà com a president/a sense exercir el càrrec de vicepresident o vicepresidenta. 
 
CAPÍTOL II. DE LA COMISSIÓ PERMANENT 
 



 
 
 

 

 

Article 11. La Comissió Permanent. 
 
La Comissió Permanent està integrada pels membres següents: 
 
a) El president o la presidenta del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental que la presideix, o 

el conseller o la consellera comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental en qui delegui. 
b) El vicepresident o la vicepresidenta del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 
c) 8 vocals escollits per l’Assemblea General del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental 

d’entre els seus membres. 
d) Un màxim de 4 membres en representació de les organitzacions sindicals més 

representatives a la nostra comarca i que acreditin tenir una federació o una secció de gent 
gran. 

e) Secretaria Tècnica.  
 
Article 12. Dels membres de la Comissió Permanent. 
 
1. Els membres de la Comissió Permanent s’escullen d’entre els membres que formen part de 

l’Assemblea general del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental, i que prèviament hagin 
presentat la seva candidatura al Consell Comarcal del Vallès Oriental a través del registre 
general. 

 
La durada màxima del seu nomenament és de 4 anys, sense perjudici que pugui prorrogar-se 
mitjançant acord exprés de l’Assemblea general del Consell de la Gent Gran del Vallès 
Oriental, pel mateix procediment, o que l’Assemblea general convoqui nou procés d’elecció 
dels membres. 

 
Deixa de formar part de la Comissió Permanent de forma automàtica aquell membre que 
perdi la condició de representant de l’entitat que representa, o bé quan l’entitat a la qual 
representa deixa de formar part del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 

 
2. La secretaria tècnica assisteix a la Comissió Permanent amb veu però sense vot. 
 
Article 13. Funcions. 
 
Les funcions de la Comissió Permanent són: 
 
a) Presentar propostes, estudis o projectes a l’Assemblea general del Consell de la Gent Gran 

del Vallès Oriental sobre temes que facin referència a la gent gran de la comarca.  
b) Vetllar pel desenvolupament dels objectius (general i específics) del Consell de la Gent Gran 

del Vallès Oriental. 
c) Realitzar informes no preceptius, sobre actuacions que afectin a la gent gran de la comarca, 

per tal de sotmetre’ls a la consideració de l’Assemblea General del Consell de la Gent Gran 
del Vallès Oriental. 

d) Emetre informes sobre les necessitats de millora de temes relacionats amb la qualitat de vida 
de la gent gran i elevar les propostes al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

e) Elaborar els informes tècnics i els dictàmens que li siguin sol·licitats pel Consell de la Gent 
Gran del Vallès Oriental o pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

f) Proposar a l’Assemblea general un pla de treball que desenvolupi els objectius del Consell de 
la Gent Gran del Vallès Oriental, i doni resposta a les necessitats manifestades. 

g) Presentar l’informe-memòria de les activitats realitzades amb caràcter anual davant 
l’Assemblea general del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 

h) Donar a conèixer les actuacions del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental arreu de les 
entitats de la comarca. 

i) Promoure la realització d’activitats de sensibilització i promoció de la gent gran, per tal de fer 
visible la capacitació i experiència de les persones grans a altres generacions o altres sectors 
de població. 

j) Elaborar propostes de coordinació i proposar prioritats en les actuacions dels temes de gent 
gran a la comarca. 



 
 
 

 

 

k) Organitzar i executar activitats de sensibilització, prevenció i promoció de l’envelliment actiu o 
d’altres temes d’interès per la gent gran, en el marc del desplegament del Pla Comarcal de la 
Gent Gran del Vallès oriental.  

l) Donar suport a la creació de noves entitats o Casals de la gent gran, així com fomentar la 
seva incorporació al Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 

m) Proposar modificacions al Reglament orgànic del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 
n) Proposar al president o presidenta del Consell Comarcal del Vallès Oriental la persona en 

representació de la comarca del Vallès Oriental a les vocalies del Consell de la Gent Gran de 
Catalunya. 

o) Proposar a l’Assemblea general la constitució de grups de treball en funció dels diversos 
objectius o constituir-los quan sigui un mandat provinent de l’Assemblea general, i vetllar pel 
seu funcionament. 

p) Totes aquelles que li siguin delegades de l’Assemblea general del Consell de la Gent Gran 
del Vallès Oriental. 

 
Article 14. Règim de funcionament de la Comissió Permanent. 
 
El règim de funcionament de la Comissió Permanent del Consell de la Gent Gran del Vallès 
Oriental és el següent: 
 

1. Es reuneix de forma ordinària un cop cada dos mesos. Així mateix, també es pot reunir 
de forma extraordinària o de forma extraordinària amb caràcter urgent. 

2. Els acords es decidiran per majoria simple dels assistents. En cas d’empat, es decidirà 
mitjançant el vot de qualitat del president o de la presidenta, o de la persona que aquest/a 
hagi delegat la seva funció de Presidència. 

3. Les classes de sessions i el règim de funcionament i de convocatòria de la Comissió 
Permanent és el mateix que el regulat per l’Assemblea general amb les especificitats 
establertes en aquest capítol.  

 
CAPÍTOL III. DE LA PRESIDÈNCIA I DE LA VICEPRESIDÈNCIA 
 
Article 15. La Presidència i la Vicepresidència. 
 
1. El president o la presidenta del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental és el president o la 

presidenta del Consell Comarcal del Vallès Oriental, o el conseller o consellera comarcal del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental en qui delegui. 

 
2. El vicepresident o la vicepresidenta del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental és el 

conseller o consellera de l’Àrea del Consell Comarcal del Vallès Oriental competent amb 
matèria de polítiques socials i d’igualtat. 

 
Article 16. Funcions del president o de la presidenta. 
 
El president o la presidenta del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental té les funcions 
següents: 
 
a) Representar al Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 
b) Convocar i presidir les sessions de la Comissió Permanent i de l’Assemblea General, fixar 

l’ordre del dia, moderar els debats i mantenir l’ordre en el transcurs de les sessions. 
c) Decidir mitjançant el vot de qualitat en cas que es produeixi un empat en les votacions de 

l’Assemblea General i de la Comissió Permanent, d’acord amb la regulació prevista en aquest 
Reglament. 

d) Publicar els anuncis escaients que afectin al Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 
e) Dirigir el funcionament del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 
f) Canalitzar davant els òrgans administratius i institucions corresponents les peticions, 

requeriments i actuacions aprovades per l’Assemblea General o la Comissió Permanent. 
g) Invitar a l’Assemblea General i a la Comissió Permanent, amb veu però sense vot, les 

persones que estimi oportú per enriquir el debat i el coneixement.  
h) Totes les que li siguin expressament delegades per l’Assemblea General. 
 



 
 
 

 

 

Article 17. Funcions del vicepresident o de la vicepresidenta. 
 
El vicepresident o la vicepresidenta del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental substitueix al 
president o la presidenta en els casos de vacant, d’absència, de malaltia o impediment en 
l’exercici del seu càrrec. 
 
 
CAPÍTOL IV.- DISPOSICIONS COMUNES 
 
Article 18. De la Secretaria tècnica. 
 
Les funcions de secretaria de l’Assemblea General i de la Comissió Permanent les assumeix una 
secretaria tècnica, que assisteix a les sessions amb veu però sense vot, i aixeca les actes 
corresponents. 
 
La Secretaria Tècnica correspon a una persona de l’Àrea del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
competent amb matèria de polítiques socials i d’igualtat i actua com a nexe d’unió i comunicació 
directa amb el Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 
 
Article 19. Pèrdua de la condició de membre del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental. 
 
1. La condició de membre del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental es perd en els 

supòsits següents: 
 

a) La renúncia expressa i per escrit de l’entitat, dirigida a la Presidència del Consell de la 
Gent Gran del Vallès Oriental a través del registre general del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 
 

b) L’acord de l’Assemblea general que aprovi la baixa dels membres, ja sigui per 
incompliment d’aquest Reglament, o quan l’actitud i/o conducta d’aquest sigui ofensiva, 
emeti faltes de respecte, i/o sigui pertorbadora pel bon funcionament del Consell de la 
Gent Gran del Vallès Oriental, o qualsevol altra circumstància fonamentada en dret. 
 

2. La baixa d’una entitat del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental, implica la baixa 
automàtica dels seus representants a tots els càrrecs o funcions que se li hagin delegat. 
 

3. En cas de pèrdua de la condició de membre del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental, 
el president o presidenta del Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant un Decret 
actualitza la relació de membres del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental i el fa públic a 
l’e-tauler del Consell Comarcal. 

 
Article 20. Dels Grups de treball. 
 
1.  Definició: 
 

Els grups de treball són òrgans complementaris, depenen directament de la Comissió 
permanent i donen compte del seu treball a aquesta. 

 
2. Designació i composició: 
 

a) La designació i composició d’aquests grups de treball correspon a la Comissió 
Permanent, així com l’establiment de l’àmbit i contingut de treball objecte d’aquestes. 

 
b) Poden formar part d’aquests grups de treball els membres del Consell de la Gent Gran 

del Vallès Oriental i altres persones que, tot i no ser-ne membres, tinguin un paper 
rellevant en la temàtica a tractar, com ara professionals, o entitats identificades en la 
temàtica del grup de treball. 

 
3. Funcions: 
 



 
 
 

 

 

Els grups de treball es constitueixen amb funcions concretes i determinades segons les 
matèries a tractar com a unitats de treball per al coneixement, desenvolupament i l’estudi 
dels diversos temes d’interès. 

 
Disposició addicional 
 
Un cop hagi entrat en vigor aquest Reglament, mitjançant Decret de Presidència del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental s’estableix la relació de les entitats que són membres de 
l’Assemblea general del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental, el qual es fa públic a l’e-
tauler. 
 
Disposició derogatòria 
 
Les normes de funcionament del Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental que foren 
aprovades pel Ple del Consell Comarcal resten derogades automàticament en el moment en què 
sigui vigent aquest Reglament. 
 
Disposicions finals 
 
Primera. 
 
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació integra al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, sempre i quan hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils als 
quals fa referencia l’article 70.2 en relació amb l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 
 
Segona. 
 
El Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental té una durada indefinida, no obstant això, pot 
dissoldre’s en qualsevol moment per acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Tercera. 
 
El Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental pot aplicar-se de forma supletòria 
a aquest Reglament per a la resolució de dubtes i llacunes especialment pel que fa al règim de 
funcionament, votació i presa d’acords.” 

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

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

 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA D'ENSENYAMENT 
 
7. Ratificar el Decret de Presidència 2021PRES000480, de 2 d’agost, de fixar la durada 
de la segona pròrroga 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. 
 
Llegit el dictamen d’Ensenyament, de 22 de setembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El president ha emès el Decret 2021PRES000480, de 2 d’agost, següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 d’agost de 2018, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i CLECE, SA, varen formalitzar 

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. 
 

2. El 27 d’agost de 2020, la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental per  mitjà del 
decret núm. 2020PRES000351, va acordar la primera pròrroga 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 pel període d’un any comprès 
des de l’1 de setembre de 2020 fins l’1 de setembre de 2021. 
 

3. El 28 d’agost de 2020, es va formalitzar la pròrroga del contracte esmentat, pel període comprès 
entre el 29 d’agost de 2020 i fins el 28 d’agost de 2021, ambdós inclosos. 
 

4. El 23 de setembre de 2020, el Ple del Consell Comarcal va acordar ratificar el Decret de 
Presidència núm. 2020PRES000351. 
 

5. El 21 de juliol de 2021, el Ple del Consell Comarcal va acordar prorrogar el 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 pel període d’un any 
comprès des de l’1 de setembre de 2021 fins l’1 de setembre de 2022. 
 
Nogensmenys, el període de vigència de la pròrroga aprovada ha de comprendre la prestació del 
servei des del 29 d’agost de 2021 fins el 28 d’agost de 2022, ambdós inclosos. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques determina que les administracions públiques podran rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètiques 
en els seus actes. 
 

2. L’article 13 e) 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, pel que fa a l’aprovació per urgència d’aquest acord 
per la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental, el qual haurà de ser ratificat pel Ple 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental. El CONTRACTE es formalitzà el 29 d’agost de 2018 i la 
durada de la primera pròrroga aprovada fineix el 28 d’agost de 2020. El calendari de sessions del 
Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental no preveu cap sessió ordinària al mes d’agost, 
essent la propera sessió el 29 de setembre de 2020. Per aquest motiu i en la mesura que 
l’aprovació de la rectificació del període de vigència de la pròrroga del contracte que es proposa 
no justificaria per sí sola la convocatòria d’un Ple extraordinari, es fa ús d’aquesta atribució 
prevista a la Llei comarcal. 

 
 
Per això, 
 
DECRETO: 
 



 
 
 

 

 

1. Fixar la durada de la segona pròrroga 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 pel període d’un any comprès des del 29 d’agost de 
2021 fins el 28 d’agost de 2022, ambdós inclosos. 
 

2. Notificar aquest Decret a Clece, SA. 
 

3. Ratificar aquest Decret en la propera sessió del Ple que se celebri.” 

 
2. El 22 de setembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 25 de setembre de 2019, 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona CVE 2019033050, de 4 d’octubre 
de 2019, en el qual es delegava en la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
la competència per exercir, per raons d’urgència, les competències del Ple i de la Comissió 
de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la següent 
reunió que es celebri. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
8. Renunciar a la competència de menjador escolar de l’Institut Eugeni Xammar de 
l’Ametlla del Vallès. 
 
Llegit el dictamen d’Ensenyament, de 22 de setembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 24 de maig de 2016, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 

el Consell Comarcal del Vallès Oriental van formalitzar un conveni de delegació de 
competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei 
escolar de menjador opcional i altres prestacions en matèria d’ensenyament,  vigent fins 
el 31 de desembre de 2022. D’acord amb aquest conveni el Consell Comarcal assumeix 
la competència delegada de la gestió del servei escolar de menjador de l’Escola 
Ronçana de Santa Eulàlia de Ronçana i de l’Escola Quatre Vents de Canovelles.  

 
2. L’addenda de modificació del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental relativa a la delegació de competències quant a la gestió 
del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador, amb efectes des de l’1 
de gener de 2019. Entre les mesures adoptades, s’acorda l’ampliació en la delegació del 
servei de menjador als centres següents: Escola Montbui de Caldes de Montbui, Escola 
Joan Solans de Granollers, Escola Granollers (actualment Escola Turó de Can Gili) de 



 
 
 

 

 

Granollers, Escola del Bosc de Mollet del Vallès, Escola Montseny de Mollet del Vallès, 
Escola Jaume Balmes de Sant Feliu de Codines, Escola Pau Casals de Montmeló i 
l’Institut d’Educació Secundària Eugeni Xammar de l’Ametlla del Vallès.  

 
3. El 24 de maig de 2019, la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar 

l’expedient de contractació del servei de menjador escolar de l’Institut d’Educació 
Secundària Eugeni Xammar, expedient número 2019-14-CS, i va convocar la licitació pel 
procediment restringit. 

 
4. El 2 d’agost de 2019, la Gerència del Consell Comarcal, mitjançant el Decret número 

2019GER001253, va adjudicar el contracte per a la prestació del servei de menjador 
escolar de l’Institut d’Educació Secundària Eugeni Xammar a Set i Tria, SA.  
 

5. El 5 d’agost de 2019, el Consell Comarcal i Set i Tria, SA, varen formalitzar el contracte 
per a la prestació del servei de menjador escolar de l’Institut d’Educació Secundària 
Eugeni Xammar. 
 

6. D’acord amb la clàusula 9 del plec de clàusules administratives particulars que regeix el 
contracte per a la prestació del servei de menjador escolar de l’Institut d’Educació 
Secundària Eugeni Xammar, aquest té una durada inicial de dos cursos lectius: 2019-
2020 i 2020-2021. També es preveu que el contracte es pot prorrogar per cursos lectius 
fins a un màxim de dos. 
 

7. El 9 de març de 2021, registre de sortida número S2021003453, el Consell Comarcal va 
requerir a la direcció de l’Institut d’Edudació Secundària Eugeni Xammar per tal que 
exposin si volen o no prorrogar el contracte de menjador escolar per al curs 2021-2022. 
 

8. El 19 de març de 2021, registre d’entrada E202100410, la direcció de l’Institut 
d’Edudació Secundària Eugeni Xammar de l’Ametlla del Vallès va sol·licitar no prorrogar 
el contracte de menjador per al curs 2021-2022. 
 

9. El 20 d’abril de 2021, registre de sortida S2021005532, el Consell Comarcal va 
comunicar a Set i Tria, SA, que no es prorrogarà el contracte de menjador escolar de 
l’Institut Eugeni Xammar per al curs 2021-2022 i, per tant, que aquest es resoldrà a la 
finalització del curs escolar 2020-2021. 
 

10. El 29 de maig de 2021, la Gerència del Consell Comarcal, mitjançant el Decret número 
2021GER000621, va aprovar l’expedient de contractació del servei de menjador escolar 
de l’Institut d’Educació Secundària Eugeni Xammar de l’Ametlla del Vallès número 
d’expedient 2021-04-CS, i va convocar la licitació pel procediment restringit. 
 

11. L’1 de juliol de 2021, la Gerència del Consell Comarcal, mitjançant el Decret número 
2021GER000803, va declarar deserta la licitació del contracte de concessió de serveis 
de menjador escolar de l’Institut d’Educació Secundària Eugeni Xammar de l’Ametlla del 
Vallès número d’expedient 2021-04-CS. 
 

12. La disminució de comensals durant el darrer curs escolar ocasionada per la crisi 
sanitària de la Covid-19 així com el fet que el servei de cantina que es troba ubicat en el 
mateix espai que el servei de menjador i que gestiona directament el centre educatiu han 
incidit directament en la viabilitat econòmica del contracte tenint en compte l’actual 
configuració. 
 

13. El 29 de juliol de 2021, els Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental del Departament 
d’Educació, el Consell Comarcal i la Direcció del de l’Institut d’Educació Secundària 



 
 
 

 

 

Eugeni Xammar de l’Ametlla del Vallès es varen reunir de forma telemàtica per tal 
d’abordar la prestació del servei de menjador en aquell centre. 
 
A petició dels Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Educació 
el Consell Comarcal accepta renunciar a la delegació de competències del servei de 
menjador escolar de l’Institut d’Educació Secundària Eugeni Xammar de l’Ametlla del 
Vallès de forma consensuada entre totes les parts als efectes de facilitar la licitació del 
servei de cantina, que inclourà menús diaris, per part del Departament d’Educació. 
 

14. El 10 de setembre de 2021, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, va emetre un 
informe en relació amb la renúncia a la competència en la gestió del servei escolar de 
menjador corresponent al centre educatiu Institut Eugeni Xammar de l’Ametlla del Vallès. 

 
15. El 22 de setembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El conveni de delegació de competències quant a la gestió del servei de transport 

escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador opcional i altres prestacions en 
matèria d’ensenyament  formalitzat el 24 de maig de 2016 entre el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 
2. L’addenda de modificació del Conveni de col·laboració entre l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental relativa a la delegació de competències quant a la gestió 
del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador de 21 de maig de 2019.  
 

3. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 

4. L’article 14.2 lletra q) del Text refós 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. Renunciar a petició del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a la 

competència en la gestió del servei escolar de menjador corresponent al centre educatiu 
Institut Eugeni Xammar de l’Ametlla del Vallès (número de codi de centre 08054241), de 
tal manera que la gestió en la competència del servei per al curs escolar 2021-2022 ja 
s’assumeix de forma exclusiva pel Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

2. Notificar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.” 
 
El president 
 
Moltes gràcies, alguna intervenció més? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 26 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Esquerra 
Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i 
Navarro, Anna Cella i Navarro, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela 
Isús i Sauri 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, Josep 
Quesada Tornero 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 Ciutadans, el senyor Manuel Losada 
Seivane. I les 2 abstencions de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de 
Catalunya, les senyores Assia Cherdal i Roukha i Imma Ortega i Martí. 
 
 
9. Aprovar la modificació del contracte administratiu per a la prestació del servei 
d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori i del servei 
de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès. 
 
Llegit el dictamen d’Ensenyament, de 22 de setembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

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

contracte administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de 
transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
El contracte preveu una durada inicial de dos anys a partir de la signatura del document 
de formalització del mateix. 
 

2. El  27 d’agost de 2020 la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant 
el decret número 2020PRES000351 va aprovar la primera pròrroga de l’esmentat 
contracte ratificat pel Ple del Consell Comarcal el 23 de setembre de 2020. 

 
3. El 28 d’agost de 2020 el Consell Comarcal del Vallès Oriental i Clece, SA, varen 

formalitzar pròrroga de l’esmentat contracte per al període d’un any 
 
4. El 24 de març de 2021 el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va modificar el 

contracte esmentat en el sentit següent: 
 

“1.Modificar el contracte administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis 
de transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, formalitzat el 29 d’agost de 2018, entre el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i Clece, SA, en els termes establerts en l’informe transcrit en el primer punt de la 
relació de fets. 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 29.394,30 euros (IVA inclòs) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària núm. 32 32438 223001. 
 
3. Requerir a Clece, SA per a què en el termini de 15 dies comptadors des de la data de 
notificació d’aquest acord reajusti la garantia definitiva del contracte per un import addicional de 
1.336,10 euros. 
 
4.Formalitzar en document administratiu la modificació acordada. 
 
5. Publicar la modificació en el DOUE i en el perfil de contractant. 
 
6. Notificar aquest acord a Clece, SA.” 



 
 
 

 

 

 
5. El 21 de juliol de 2021, el Ple del Consell Comarcal va aprovar la segona pròrroga del 

contracte. 
 

6. El 30 de juliol de 2021, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, va emetre l’informe 
següent: 
 
“ 
1. El 29 d’agost de 2018, el Consell Comarcal del Vallès i Clece, SA, vam formalitzar el 

contracte administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport 
escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental. 
 
El contracte preveu una durada inicial de dos anys a partir de la signatura del document de 
formalització del mateix. 
 

2. El  27 d’agost de 2020 la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant el 
decret número 2020PRES000351 va aprovar la primera pròrroga de l’esmentat contracte 
ratificat pel Ple del Consell Comarcal el 23 de setembre de 2020. 

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

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

 
4. El 24 de març de 2021 el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va modificar el 

contracte esmentat en el sentit següent: 
 

“1.Modificar el contracte administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de 
transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, formalitzat el 29 d’agost de 2018, entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
Clece, SA, en els termes establerts en l’informe transcrit en el primer punt de la relació de fets. 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 29.394,30 euros (IVA inclòs) a càrrec de l’aplicació pressupostària 
núm. 32 32438 223001. 
 
3. Requerir a Clece, SA per a què en el termini de 15 dies comptadors des de la data de notificació 
d’aquest acord reajusti la garantia definitiva del contracte per un import addicional de 1.336,10 euros. 
 
4.Formalitzar en document administratiu la modificació acordada. 
 
5. Publicar la modificació en el DOUE i en el perfil de contractant. 
 
6. Notificar aquest acord a Clece, SA.” 

 
5. La clàusula 25 del Plec de clàusules administratives particulars que regulen el contracte per a 

la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no 
obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
estableix els supòsits de modificació del contracte. 
Així, en el seu apartat primer, estableix que el contracte només es pot modificar per raons 
d’interès públic, en els casos i en la forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de 
conformitat amb el que preveuen els articles 203 a 2017 de la LCSP. 
 
Entre les modificacions previstes, en l’apartat 2 de la clàusula 25 del PCAP s’estableix el 
següent: 

 
“2. Modificacions previstes en aquest Plec: 

 
El nombre i quantitat total de persones que s’encarreguen de l’acompanyament de les 
persones usuàries del servei no es determina, fins no conèixer al detall els alumnes 
matriculats en el cas del transport escolar o persones que en el període precisen dels serveis 
en el cas del transport adaptat i assistit, i el detall de centres de destí. És per això que la 
previsió de l’assignació d’acompanyants es basa en la realitat del servei del període 



 
 
 

 

 

2017/2018 i pot veure’s modificada en funció de la realitat de la matrícula del curs escolar 
amb el qual s’inicia el contracte, centres que precisen servei i nombre de persones usuàries 
que realment en fan ús. 

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

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

6. La clàusula 13 del Plec de prescripcions tècniques que regeixen el contracte per a la gestió 
del servei d’acompanyants del servei de transport escolar i del servei de transport adaptat i 
assistit del Vallès Oriental regula el número d’acompanyants, rutes i personal laboral adscrit al 
servei d’acompanyants. 
 
Així mateix en l’esmentada clàusula, s’estableix la següent previsió: “No obstant això, la 
quantitat prevista d’acompanyants per lot, així com l’assignació del nombre d’acompanyants a 
cada ruta o a cada centre de destí, es podrà veure modificada segons les necessitats dels 
serveis de transport escolar o de transport adaptat i assistit.” 
 

7. Per al curs 2021-2022 han causat baixa per manca d’usuaris les rutes que es detallen a la 
taula següent, per la qual cosa  s’ha de modificar el contracte per 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. 
Aquest modificació consisteix en la disminució del nombre de rutes que requereixen 
d’acompanyants i que són les següents: 
 

LOT TIPUS DE TRANSPORT RUTA Suma de COST 2021 Suma de COST 2022 

LOT 3 VTC PTEC01 2.962,08 4.704,48 

LOT 1 VTC PTEC02 2.962,08 4.704,48 

  Total VTC   5.924,16 9.408,96 

 
 

LOT TIPUS DE TRANSPORT RUTA Suma de COST 2021 Suma de COST 2022 

LOT 1 ESCOLAR POBL10 2.962,08 4.704,48 

 
Total ESCOLAR   2.962,08 4.704,48 

   
8. Per al curs 2021-2022 davant la necessitat de transport escolar pel centre que es detalla a 

continuació és necessari modificar el contracte per tal de incrementar el servei a una nova 
ruta amb necessitats d'acompanyament. 

 

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

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

 
Els supòsits en que és necessari incrementar el nombre de monitors en rutes establertes i 
previstes en la clàusula 13 del PPT del contracte són els següents: 

 

TIPUS DE 
SERVEI DE 
TRANSPORT 

Ruta CENTRE NÚM. DE 
MONITORS 

NÚM. DE MONITORS QUE ES 
PROPOSA INCREMENTAR 

ESCOLAR PTEC03 Escola Salvador 
Sanromà 

0 1 
 



 
 
 

 

 

 

El motiu que justifica l’increment d’un monitor en cadascuna de les rutes esmentades obeeix 
al fet que els usuaris d’aquestes requereixen una atenció més individualitzada atenent a les 
seves necessitats i al seu estat de salut.  
 
La valoració d’aquesta necessitat s’ha fet per part del centre educatiu, del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental en coordinació amb els agents implicats en el servei així com pel propi 
Departament d’Educació, que per mitjà dels Serveis Territorials del Vallès Oriental-Maresme 
ha autoritzat la contractació dels monitors que consten detallats a l’epígraf anterior. 
 

10. Les modificacions que consten detallades en l’epígraf 9 i 10 d’aquesta relació de fets, amb 
efectes des del 13 de setembre de 2021 suposen el cost següent: 

 

LOT TIPUS DE TRANSPORT RUTA Suma de COST 2021 Suma de COST 2022  

LOT 3 VTC PTEC03 2.962,08 4.704,48  

Total LOT 3     2.962,08 4.704,48  

LOT 1 ESCOLAR EOBL026A 6.188,95 9.829,51  

Total LOT 1     6.188,95 9.829,51  

LOT 2 ESCOLAR EOBL007A 6.188,95 9.829,51  

Total LOT 2     6.188,95 9.829,51  

Total general   15.339,98 24.363,50  

 
L’import del cost de la modificació ascendeix a 16.703,80 euros (IVA exclòs) i a 18.374,18 

euros (IVA inclòs). 
 
11. Les modificacions descrites en l’epígraf 8, 9 i 10 d’aquesta relació de fets així com les altres 

modificacions que s’han aprovat del contracte, en cap cas excedeixen del 20% del preu inicial 
del contracte, que és límit que preveu la clàusula 25.2 apartat B. del PCAP. 

 
Per tant, PROPOSO,      

 
1. Modificar el contracte administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis 

de transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental en el sentit següent: 
 
a. Disminuir el nombre de rutes que requereixen d’acompanyants i que són les següents: 

 

LOT TIPUS DE TRANSPORT RUTA Suma de COST 2021 Suma de COST 2022 

LOT 3 VTC PTEC01 2.962,08 4.704,48 

LOT 1 VTC PTEC02 2.962,08 4.704,48 

  Total VTC   5.924,16 9.408,96 

 
 

LOT TIPUS DE TRANSPORT RUTA Suma de COST 2021 Suma de COST 2022 

LOT 1 ESCOLAR POBL10 2.962,08 4.704,48 

 
Total ESCOLAR   2.962,08 4.704,48 

TIPUS DE 
SERVEI DE 
TRANSPORT 

Ruta CENTRE NÚM. DE 
MONITORS 

NÚM. DE MONITORS QUE ES 
PROPOSA INCREMENTAR 

ESCOLAR EOBL07 CEE Montserrat 
Montero Granollers 

1 1 

ESCOLAR EOBL26 CEE Van Vila,  
Mollet del Vallès 

1 1 



 
 
 

 

 

  
b. Incrementar el servei amb una nova ruta d’acord amb les característiques següents: 

 

 
c. Incrementar el nombre d’acompanyants en les rutes que tot seguit es detallen: 

 

 

 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 18.374,18 euros (IVA inclòs) a la partida núm. 32 32438 

22300 
 

3. Donar audiència al contractista per tal que en el termini de 3 dies hàbils, formuli les 
al·legacions o observacions que consideri oportunes en relació amb la proposta de 
modificació del contracte per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de 
transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental.” 

 
7. El 22 de setembre 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 25 del Plec de clàusules administratives particulars que regulen el contracte 

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

2. L’article 204 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. 
 

3. L’article 109.4 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, relativa a la 
necessitat de reajustar la garantia definitiva.  
 

4. 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. 

 
 
Per això, PROPOSO al Ple que acordi: 
 

TIPUS DE 
SERVEI DE 
TRANSPORT 

Ruta CENTRE NÚM. DE 
MONITORS 

NÚM. DE MONITORS QUE ES 
PROPOSA INCREMENTAR 

ESCOLAR PTEC03 Escola Salvador 
Sanromà 

0 1 
 

TIPUS DE 
SERVEI DE 
TRANSPORT 

Ruta CENTRE NÚM. DE 
MONITORS 

NÚM. DE MONITORS QUE ES 
PROPOSA INCREMENTAR 

ESCOLAR EOBL07 CEE Montserrat 
Montero Granollers 

1 1 

ESCOLAR EOBL26 CEE Van Vila,  
Mollet del Vallès 

1 1 



 
 
 

 

 

1. Modificar el contracte administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels 
serveis de transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i 
assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental, formalitzat el 29 d’agost de 2018, amb 
Clece, SA, en el sentit següent: 

 
a. Disminuir el nombre de rutes que requereixen d’acompanyants i que són les 

següents: 
 

LOT TIPUS DE TRANSPORT RUTA Suma de COST 2021 Suma de COST 2022 

LOT 3 VTC PTEC01 2.962,08 4.704,48 

LOT 1 VTC PTEC02 2.962,08 4.704,48 

  Total VTC   5.924,16 9.408,96 

 
 

LOT TIPUS DE TRANSPORT RUTA Suma de COST 2021 Suma de COST 2022 

LOT 1 ESCOLAR POBL10 2.962,08 4.704,48 

 

Total ESCOLAR   2.962,08 4.704,48 

  
b. Incrementar el servei amb una nova ruta d’acord amb les característiques següents: 

 

 
c. Incrementar el nombre d’acompanyants en les rutes que tot seguit es detallen: 
 

 

 
2. Autoritzar i disposar la despesa de 18.374,18 euros (IVA inclòs) a la partida núm. 32 

32438 22300. 
 

3. Requerir a Eurest Catalunya, SL, per tal que reajusti la garantia definitiva per l’import de 
835,19 euros, en el termini de 15 dies a comptar des de la data en què rebi la notificació 
d’aquest acord.  
 

4. Notificar aquest acord a la persona interessada i publicar-lo en el perfil del contractant.” 
 
La secretària accidental 
 
Es fa constar en acta que al dictamen consta una empresa al punt 3 de la part dispositiva 
que no és, que hauria de ser Clece que és l’empresa amb qui es modifica el contracte, i es 
modifica aquest punt. 
 

TIPUS DE 
SERVEI DE 
TRANSPORT 

Ruta CENTRE NÚM. DE 
MONITORS 

NÚM. DE MONITORS QUE 
ES PROPOSA 
INCREMENTAR 

ESCOLAR PTEC03 Escola Salvador 
Sanromà 

0 1 
 

TIPUS DE 
SERVEI DE 
TRANSPORT 

Ruta CENTRE NÚM. DE 
MONITORS 

NÚM. DE MONITORS QUE 
ES PROPOSA 
INCREMENTAR 

ESCOLAR EOBL07 CEE Montserrat 
Montero 

Granollers 

1 1 

ESCOLAR EOBL26 CEE Van Vila,  
Mollet del Vallès 

1 1 



 
 
 

 

 

“3. Requerir a Clece SA, per tal que reajusti la garantia definitiva per l’import de 835,19 
euros, en el termini de 15 dies a comptar des de la data en què rebi la notificació d’aquest 
acord.”  

 
 
El president 
 
Moltes gràcies, alguna intervenció més? Vull agrair la feina que es fa des de la casa perquè 
les rutes i tothom tingui el servei cobert, agrair la feina que es fa en nom de tots perquè tots 
els municipis i totes aquelles persones que tinguin aquest servei els hi pugui arribar. 
Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
10. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació del 
servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris amb 
l'Ajuntament de Campins. 
 
Llegit el dictamen d’Ensenyament, de 22 de setembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 14 de setembre de 2021, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té delegada per part del Departament d’Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya la competència de gestió del servei escolar de transport de obligatori i 
no obligatori, així com els ajuts individuals per desplaçament.  
 

2. Concretament, el Consell Comarcal del Vallès Oriental assumeix la competència delegada pel 
Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport que es pugui oferir, quan 
les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i d’acord amb les 
consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil 
que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que s’hagi de desplaçar a centres 
docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència, i a l’alumnat d’educació 
obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi però distants del seu 
lloc de residència. 
 
Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei si 
existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per part 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant existeixin 
places lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures. 

 
3. Aquesta col·laboració representa que en el cas que hagi places lliures de les rutes de transport 

escolar no obligatori prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental els alumnes de 
postobligatori (batxillerat i cicles formatius) en podran fer ús. 
 

4. Que el 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar un 
preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no obligatori 
prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de postobligatori (batxillerat i 
cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa Eulàlia de Ronçana; Institut Baix 
Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant Celoni; Institut Lliça d'Amunt i Institut 



 
 
 

 

 

Hipàtia d'Alexandria, de Lliça d'Amunt; Institut Marta Mata i Vinyes Velles, de Montornès del 
Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor i resta d'instituts. 
 

5. El Consell Comarcal del Vallès Oriental,  en el Ple de 18 de novembre de 2020, va aprovar el 
contingut i la signatura d’un conveni per a la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori per als alumnes de postobligatoris amb l’Ajuntament de Campins per al curs escolar 
2020-2021. Aquest  conveni no preveu la possibilitat de pròrroga.  

 
6. El 8 de setembre de 2021, registre d’entrada núm. E2021013770 del Consell, l’Ajuntament 

Campins ha sol·licitat al Consell Comarcal del Vallès Oriental “la renovació del conveni per a la 
prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris, entre 
l'Ajuntament de Campins i el Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de Campins 
matriculats a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni”. 

 
7. Que és de l’interès d’ambdues parts col·laborar per a la prestació del servei escolar esmentat a 

la manifestació anterior. 
 
8. En aquest sentit el Consell Comarcal s’encarregarà de:  

 
a) Contractar el servei de transport escolar no obligatori i fer el seguiment i control del contracte 

que en resulti. 
 

b) Contractar el servei d’acompanyament del servei de transport escolar no obligatori i fer el 
seguiment i control del contracte que en resulti. 

 
c) Recepcionar, gestionar i tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no 

obligatori per als alumnes de postobligatoris del municipi que l’AJUNTAMENT faciliti. 
 

d) Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del servei de 
transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Campins a l’INSTITUT 
amb tots els agents implicats: l’empresari contractista del servei escolar de transport, 
l’empresari contractista del servei d’acompanyament del transport escolar, el centre educatiu, 
les famílies i l’AJUNTAMENT, entre d’altres. 

 
e) Dur a terme el seguiment de la utilització del servei de transport escolar no obligatori per part 

dels usuaris. 
 

f) Coordinar-se amb el centre educatiu per la relació diària del servei de transport escolar no 
obligatori. 

 
g) Desenvolupar i implementar el Pla de millora del servei de transport escolar. 
 
 

9.  L’Ajuntament s’encarregarà de:  
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el servei de 

transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Campins a l’Institut Baix 
Montseny. 

 
2. Centralitzar la recepció de sol·licituds del servei de transport escolar no obligatori per als 

alumnes de postobligatoris de Campins a l’INSTITUT. 
 
3. Executar les competències delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu 

públic per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de 
postobligatoris de Campins a l’INSTITUT en els termes previstos en el conveni. 

 
4. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que  derivada de l’ús de les places lliures de la 

ruta de transport escolar no obligatori prestada per als alumnes de postobligatori (batxillerat i 
cicles formatius), per al curs escolar 2021-2022, en el compte corrent de BBVA número ES71 
0182 6035 40 0201600889, en dues parts iguals: 



 
 
 

 

 

 
a) El primer abonament s’efectuarà abans del 22 de desembre de 2021 i es correspondrà amb la 

meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat un com donats d’alta en el transport en el primers dies del mes desembre de 2021. 

 
b) El segon abonament es farà abans del 26 de febrer de l’any 2022 i es correspondrà amb la 

meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com donats d’alta en el transport en el primers dies del mes febrer del 2022. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Establir un conveni que concreti el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL a 

l’AJUNTAMENT per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori pels alumnes de 
postobligatoris de Campins a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni per al curs escolar 2021-
2022. 
 

2. Delegar per part del CONSELL COMARCAL en l’AJUNTAMENT les competències de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar 
no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Campins a l’Institut Baix Montseny de Sant 
Celoni.” 

 
2. El 22 de setembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El conveni de 24 de maig de 2016, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a la 
delegació de competències quan a la gestió del Servei escolar de transport i del Servei 
escolar de menjador. 
 

2. L’ACORD GOV/128/2021, de 31 d'agost, de delegació de competències als consells 
comarcals i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d'educació. 
 

3. El Reglament del transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat 
inicialment el 20 de març de 2019 i de forma definitiva el 25 de setembre de 2019 pel Ple 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 7 d’octubre de 2019.  
 

4. El 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar 
un preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no 
obligatori prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de 
postobligatori (batxillerat i cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa 
Eulàlia de Ronçana; Institut Baix Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant 
Celoni; Institut Lliça d'Amunt i Institut Hipàtia d'Alexandria, de Lliça d'Amunt; Institut 
Marta Mata i Vinyes Velles, de Montornès del Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de 
Vilamajor i resta d'instituts. 

 
5. 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. 

 
6. L’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques 
catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de la 



 
 
 

 

 

seva titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa 
sectorial d’aplicació. 
 

7. 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. 
 

8. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions 
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 

 
9. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

pel que fa al règim jurídic dels convenis.  
 

10. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
disposa que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels 
seus tributs, sens perjudici de les delegacions que poden atorgar a favor de les entitats 
locals d’àmbit superior o de les respectives Comunitats Autònomes, i de les  formules de 
col·laboració amb altres entitats locals, amb les comunitats autònomes o amb l’Estat, 
d’acord amb el que estableixi la legislació de l’Estat. 

 
11. Els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 

per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa al règim de delegació de 
competència per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés 
ingressos de dret públic propis de les entitats locals. 

 
12. L’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret  939/2005, 

de 29 de juliol, pel que fa al règim jurídic de la recaptació de la hisenda pública. 
 

13. 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. 
 

14. 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.  
 

15. En el mateix sentit, l’article 3 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, quan disposa que la funció d’assessorament legal preceptiu comprèn: 
…L’emissió d’informe previ sempre que es tracti d’assumptes l’aprovació dels quals 



 
 
 

 

 

requereixi una majoria absoluta del número legal dels membres de la corporació o 
qualsevol altre majoria qualificada. 

 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 

l’Ajuntament de Campins per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 
pels alumnes postobligatoris de Campins matriculats a l’Institut Baix Montseny de Sant 
Celoni i per a la delegació de competències en matèria de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar, d’acord amb 
el contingut següent: 
 

“R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora Núria Caellas i Puig.  

  
I de l’altra, la senyora Maria Inmaculada Font Micola, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de 
Campins assistida per la secretària de la corporació, senyora Ana Mochales Collado.  

  
  

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’alcaldessa-presidenta, en nom i representació de l’Ajuntament de Campins, 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.  

  
Les secretàries 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 Consell Comarcal del Vallès Oriental gestiona del servei escolar de transport de 
obligatori i no obligatori, així com els ajuts individuals per desplaçament.  Concretament, el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental gestiona el servei escolar de transport que es pugui 
oferir, quan les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i 
d’acord amb les consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle 
d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que s’hagi 
de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència, i 
a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix 
municipi però distants del seu lloc de residència.  

 
Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei 
si existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per 
part dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant 
existeixin places lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures.  

  



 
 
 

 

 

II. Que l’Ajuntament de Campins, en endavant l’AJUNTAMENT, ha sol·licitat al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, col·laboració per a la 
prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de postobligatoris de 
Campins a l’Institut del Baix Montseny de Sant Celoni.  

 
III. Que el 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar un 

preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no obligatori 
prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de postobligatori (batxillerat 
i cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa Eulàlia de Ronçana; Institut 
Baix Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant Celoni; Institut Lliçà d'Amunt i 
Institut Hipàtia d'Alexandria, de Lliçà d'Amunt; Institut Marta Mata i Vinyes Velles, de 
Montornès del Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor i resta d'instituts.  

    
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni en matèria 
de transport escolar que subjecten a les següents   
  
  

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  
  

I. El conveni de 24 de maig de 2016, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a la 
delegació de competències quan a la gestió del Servei escolar de transport i del Servei 
escolar de menjador. 
 

II. L’ACORD GOV/128/2021, de 31 d'agost, de delegació de competències als consells 
comarcals i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d'educació. 
 

III. El Reglament del transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat 
inicialment el 20 de març de 2019 i de forma definitiva el 25 de setembre de 2019 pel Ple 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 7 d’octubre de 2019, d’ara en endavant el REGLAMENT.  

 
IV. 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.  

 
V. L’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques 
catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de la 
seva titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa 
sectorial d’aplicació.  

 
VI. 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.  

 
VII. 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.  

 
VIII. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel 

que fa al règim jurídic dels convenis.   
 

IX. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
disposa que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels 



 
 
 

 

 

seus tributs, sens perjudici de les delegacions que poden atorgar a favor de les entitats 
locals d’àmbit superior o de les respectives Comunitats Autònomes, i de les  formules de 
col·laboració amb altres entitats locals, amb les comunitats autònomes o amb l’Estat, 
d’acord amb el que estableixi la legislació de l’Estat. 
 

X. Els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa al règim de delegació de 
competència per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés 
ingressos de dret públic propis de les entitats locals.  

 
XI. L’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret  939/2005, 

de 29 de juliol pel que fa al règim jurídic de la recaptació de la hisenda pública.  
  
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  

  
Aquest conveni té per objecte el següent:  

  
a) Establir el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la 

prestació del servei de transport escolar no obligatori pels alumnes de postobligatoris de Campins 
a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni, d’ara endavant INSTITUT, d’acord amb el 
REGLAMENT.  
 

b) Delegar per part del CONSELL COMARCAL en l’AJUNTAMENT les competències de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar 
no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Campins a l’INSTITUT.  

  
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL   
  
El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents:  

  
a) Recepcionar, gestionar i tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no obligatori 

per als alumnes de postobligatoris de Campins a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni que 
l’AJUNTAMENT faciliti, d’acord amb el REGLAMENT.  

  
La denegació, l’atorgament, la prestació del servei als alumnes i qualsevol altre aspecte del servei 
o en relació amb aquest ha de fer-se d’acord amb allò establert al REGLAMENT.  

 
b) Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del servei de 

transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Campins a l’INSTITUT amb 
tots els agents implicats: l’empresari contractista del servei escolar de transport, l’empresari 
contractista del servei d’acompanyament del transport escolar, el centre educatiu, les famílies i 
l’AJUNTAMENT, entre d’altres.  

  
c) Dur a terme el seguiment de la utilització del servei de transport escolar no obligatori per part 

dels usuaris.  
  
d) Coordinar-se amb el centre educatiu per la relació diària del servei de transport escolar no 

obligatori. 
 

e) Desenvolupar i implementar el Pla de millora del servei de transport escolar.  
  
 



 
 
 

 

 

Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT  
  
L’AJUNTAMENT es compromet a:  
  
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el servei de 

transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Campins a l’INSTITUT.  
  
2. Centralitzar la recepció de sol·licituds del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes 

de postobligatoris de Campins a l’INSTITUT.  
  
3. Executar les competències delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu públic 

per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris 
de Campins a l’INSTITUT en els termes previstos al pacte cinquè d’aquest conveni.  

  
4. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart següent.  

  
 

Quart. Règim econòmic  
 
1. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL la quantitat derivada de l’ús de les places 

lliures de la ruta de transport escolar no obligatori prestada per als alumnes de postobligatori 
(batxillerat i cicles formatius), per al curs escolar 2021-2022, en el compte corrent de BBVA 
número ES71 0182 6035 40 0201600889, en dues parts iguals:  
  

a) El primer abonament es fa abans del 22 de desembre de 2021 i es correspondrà amb la 
meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com a donats d’alta en el transport en el primers dies del mes desembre de 2021. 
 

b) El segon abonament es fa abans del 26 de febrer de l’any 2022 i es correspondrà amb la 
meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com a donats d’alta en el transport en el primers dies del mes febrer del 2022. 

 
2. El CONSELL COMARCAL inicia l’expedient de compensació, de conformitat amb el que preveu 

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

 
 

Cinquè. Delegació de competències  

  
Per mitjà d’aquest conveni es formalitza la delegació de les competències de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 
per als alumnes de postobligatoris de Campins a l’INSTITUT, d’acord amb les funcions següents:  
  

a) Realitzar actuacions d’informació i assistència als contribuents  
b) Realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris  
c) Elaborar i emetre padrons i documents cobratoris  
d) Revisar i comprovar les declaracions i autoliquidacions presentades  
e) Practicar notificacions col·lectives en rebuts i notificacions individuals en les liquidacions per 

ingrés directe  
f) Dictar la provisió de constrenyiment  
g) Recaptar els deutes, tant en període voluntari com executiu  
h) Liquidar interessos de demora  
i) Resoldre els expedients de devolució d'ingressos indeguts  
j) Realitzar les funcions d’inspecció  
k) Qualificar les infraccions i imposar sancions tributàries  
l) Resoldre els recursos que s'interposin contra els actes anteriors  
m) Realitzar qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors  

 
 



 
 
 

 

 

Sisè. Vigència  
  
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’ús de 
servei dels alumnes fins a l’acabament del curs escolar 2021-2022.  
  
 
Setè. 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.  
  
 
Vuitè. 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 per formar part d’aquesta 
comissió.  

 
 
Novè. Publicació  
  
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la 
formalització d’aquest conveni i la delegació de competències.   
 
 
Desè. 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  
 
 
Onzè. 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 aquesta conveni amb l’assistència de les secretàries que 
en donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament. 

 
3. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització del conveni de 

col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Campins.” 
 
El president 
  



 
 
 

 

 

Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
11. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació del 
servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris amb 
l'Ajuntament de Fogars de Montclús. 
 
Llegit el dictamen d’Ensenyament, de 22 de setembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 14 de setembre de 2021, el senyor Carles Fernandez Perez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té delegada per part del Departament d’Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya la competència de gestió del servei escolar de transport de obligatori i 
no obligatori, així com els ajuts individuals per desplaçament.  
 

2. Concretament, el Consell Comarcal del Vallès Oriental assumeix la competència delegada pel 
Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport que es pugui oferir, quan 
les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i d’acord amb les 
consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil 
que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que s’hagi de desplaçar a centres 
docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència, i a l’alumnat d’educació 
obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi però distants del seu 
lloc de residència. 
 

3. Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei si 
existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per part 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant existeixin places 
lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures. 
 

4. Aquesta col·laboració representa que en el cas que hagi places lliures de les rutes de transport 
escolar no obligatori prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental els alumnes de 
postobligatori (batxillerat i cicles formatius) en podran fer ús. 
 

5. Que el 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar un 
preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no obligatori 
prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de postobligatori (batxillerat i 
cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa Eulàlia de Ronçana; Institut Baix 
Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant Celoni; Institut Lliça d'Amunt i Institut 
Hipàtia d'Alexandria, de Lliça d'Amunt; Institut Marta Mata i Vinyes Velles, de Montornès del 
Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor i resta d'instituts. 
 

6. El Consell Comarcal del Vallès Oriental,  en el Ple de 18 de novembre de 2020, va aprovar el 
contingut i la signatura d’un conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 
per als alumnes de postobligatoris amb l’Ajuntament de Fogars de Montclús per al curs escolar 
2020-2021. Aquest  conveni no preveu la possibilitat de pròrroga.  
 

7. El de 14 de setembre de 2021, registre d’entrada número E2021014048 del Consell, l’Ajuntament 
de Fogars de Montclús ha sol·licitat al Consell Comarcal del Vallès Oriental col·laboració per a la 
prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de postobligatoris de Fogars 
de Montclús a l’Institut Baix Montseny, manifestant de forma expressa la voluntat d’establir un nou 
conveni. 



 
 
 

 

 

 
8. Que és de l’interès d’ambdues parts col·laborar per a la prestació del servei escolar esmentat a la 

manifestació anterior. 
 

9. En aquest sentit el Consell Comarcal s’encarregarà de:  
 

a) Contractar el servei de transport escolar no obligatori i fer el seguiment i control del contracte 
que en resulti. 

 
b) Contractar el servei d’acompanyament del servei de transport escolar no obligatori i fer el 

seguiment i control del contracte que en resulti. 
 

c) Recepcionar, gestionar i tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no 
obligatori per als alumnes de postobligatoris del municipi que l’AJUNTAMENT faciliti. 

 
d) Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del servei de 

transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Fogars de Montclús a 
l’INSTITUT amb tots els agents implicats: l’empresari contractista del servei escolar de 
transport, l’empresari contractista del servei d’acompanyament del transport escolar, el centre 
educatiu, les famílies i l’AJUNTAMENT, entre d’altres. 

 
e) Dur a terme el seguiment de la utilització del servei de transport escolar no obligatori per part 

dels usuaris. 
 

f) Coordinar-se amb el centre educatiu per la relació diària del servei de transport escolar no 
obligatori. 

 
g) Desenvolupar i implementar el Pla de millora del servei de transport escolar. 

 
 

10. L’Ajuntament s’encarregarà de:  
 

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el servei de 
transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Fogars de Montclús a 
l’INSTITUT. 

 
2. Centralitzar la recepció de sol·licituds del servei de transport escolar no obligatori per als 

alumnes de postobligatoris de Fogars de Montclús a l’INSTITUT. 
 

3. Executar les competències delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu 
públic per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de 
postobligatoris de Fogars de Montclús a l’INSTITUT en els termes previstos en el conveni. 

 
4. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que  derivada de l’ús de les places lliures de la 

ruta de transport escolar no obligatori prestada per als alumnes de postobligatori (batxillerat i 
cicles formatius), per al curs escolar 2021-2022, en el compte corrent de BBVA número ES71 
0182 6035 40 0201600889, en dos parts iguals: 

a) El primer abonament s’efectuarà abans del 22 de desembre de 2021 i es correspondrà amb la 
meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat un com donats d’alta en el transport en el primers dies del mes desembre.  
 

b) El segon abonament es farà abans del 26 de febrer de l’any 2022 i es correspondrà amb la 
meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com donats d’alta en el transport en el primers dies del mes febrer del 2021. 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Establir un conveni per articular el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL a 

l’AJUNTAMENT per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori pels alumnes de 



 
 
 

 

 

postobligatoris de Fogars de Monclús, escolaritzats a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni, per 
al curs 2021-2022. 
 

2. Delegar per part del CONSELL COMARCAL en l’AJUNTAMENT les competències de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar 
no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Fogars de Monclús escolaritzats a l’Institut 
Baix Montseny de Sant Celoni.” 

 
2. El 22 de setembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. El conveni de 24 de maig de 2016, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a la 
delegació de competències quan a la gestió del Servei escolar de transport i del Servei 
escolar de menjador. 
 

2. L’ACORD GOV/128/2021, de 31 d'agost, de delegació de competències als consells 
comarcals i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d'educació. 
 

3. El Reglament del transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat 
inicialment el 20 de març de 2019 i de forma definitiva el 25 de setembre de 2019 pel Ple 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 7 d’octubre de 2019.  
 

4. El 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar 
un preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no 
obligatori prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de 
postobligatori (batxillerat i cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa 
Eulàlia de Ronçana; Institut Baix Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant 
Celoni; Institut Lliça d'Amunt i Institut Hipàtia d'Alexandria, de Lliça d'Amunt; Institut 
Marta Mata i Vinyes Velles, de Montornès del Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de 
Vilamajor i resta d'instituts. 

 
5. 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. 

 
6. L’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques 
catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de la 
seva titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa 
sectorial d’aplicació. 
 

7. 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. 
 

8. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions 



 
 
 

 

 

públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 

 
9. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

pel que fa al règim jurídic dels convenis.  
 

10. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
disposa que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels 
seus tributs, sens perjudici de les delegacions que poden atorgar a favor de les entitats 
locals d’àmbit superior o de les respectives Comunitats Autònomes, i de les  formules de 
col·laboració amb altres entitats locals, amb les comunitats autònomes o amb l’Estat, 
d’acord amb el que estableixi la legislació de l’Estat. 

 
11. Els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 

per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa al règim de delegació de 
competència per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés 
ingressos de dret públic propis de les entitats locals. 

 
12. L’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret  939/2005, 

de 29 de juliol, pel que fa al règim jurídic de la recaptació de la hisenda pública. 
 

13. 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. 
 

14. 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.  
 

15. En el mateix sentit, l’article 3 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, quan disposa que la funció d’assessorament legal preceptiu comprèn: 
…L’emissió d’informe previ sempre que es tracti d’assumptes l’aprovació dels quals 
requereixi una majoria absoluta del número legal dels membres de la corporació o 
qualsevol altre majoria qualificada. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 

l’Ajuntament de Fogars de Montclús per a la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori pels alumnes postobligatoris de Fogars de Montclús matriculats a l’Institut Baix 
Montseny de Sant Celoni i per a la delegació de competències en matèria de gestió, 



 
 
 

 

 

liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport 
escolar, d’acord amb el contingut següent: 
 

“R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora Núria Caellas Puig.  

  
I de l’altra, el senyor Albert Rovira Rovira, alcalde-president de l’Ajuntament de Fogars de 
Montclús, assistit per la secretària de la corporació, senyora Maria del Pilar Pérez Raposo.  

  
  

I N T E R V E N E N  
  

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

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

  
Les secretàries 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 Consell Comarcal del Vallès Oriental gestiona del servei escolar de transport de 
obligatori i no obligatori, així com els ajuts individuals per desplaçament.  Concretament, el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental gestiona el servei escolar de transport que es pugui 
oferir, quan les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i 
d’acord amb les consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon 
cicle d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que 
s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de 
residència, i a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents 
del mateix municipi però distants del seu lloc de residència.  

 
Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei 
si existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per 
part dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant 
existeixin places lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures.  

  
II. Que l’Ajuntament de Fogars de Montclús, en endavant l’AJUNTAMENT, ha sol·licitat al 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, col·laboració 
per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de postobligatoris 
de Fogars de Montclús a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni.  

  
III. Que el 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar un 

preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no obligatori 
prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de postobligatori (batxillerat 
i cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa Eulàlia de Ronçana; Institut 
Baix Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant Celoni; Institut Lliçà d'Amunt i 
Institut Hipàtia d'Alexandria, de Lliçà d'Amunt; Institut Marta Mata i Vinyes Velles, de 
Montornès del Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor i resta d'instituts.  

    



 
 
 

 

 

El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni en matèria 
de transport escolar que subjecten a les següents   
  
  

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  
  

I. El conveni de 24 de maig de 2016, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a la 
delegació de competències quan a la gestió del Servei escolar de transport i del Servei 
escolar de menjador. 

 
II. L’ACORD GOV/128/2021, de 31 d'agost, de delegació de competències als consells 

comarcals i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d'educació. 
 

III. El Reglament del transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat 
inicialment el 20 de març de 2019 i de forma definitiva el 25 de setembre de 2019 pel Ple del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 7 d’octubre de 2019, d’ara en endavant el REGLAMENT.  

 
IV. 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.  

 
V. L’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques catalanes, 
els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de la seva titularitat a 
altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial d’aplicació.  

 
VI. 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.  

 
VII. 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.  

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

fa al règim jurídic dels convenis.   
 

IX. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, disposa 
que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels seus tributs, 
sens perjudici de les delegacions que poden atorgar a favor de les entitats locals d’àmbit 
superior o de les respectives Comunitats Autònomes, i de les  formules de col·laboració amb 
altres entitats locals, amb les comunitats autònomes o amb l’Estat, d’acord amb el que 
estableixi la legislació de l’Estat. 
 

X. Els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa al règim de delegació de competència 
per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés ingressos de dret públic 
propis de les entitats locals.  

 
XI. L’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret  939/2005, de 29 

de juliol pel que fa al règim jurídic de la recaptació de la hisenda pública.  
  



 
 
 

 

 

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  

  
Aquest conveni té per objecte el següent:  

  
a) Establir el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la 

prestació del servei de transport escolar no obligatori pels alumnes de postobligatoris de Fogars 
de Montclús a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni, d’ara endavant INSTITUT, d’acord amb el 
REGLAMENT.  
 

b) Delegar per part del CONSELL COMARCAL en l’AJUNTAMENT les competències de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar 
no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Fogars de Montclús a l’INSTITUT.  

  
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL   
  
El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents:  

  
a) Recepcionar, gestionar i tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no obligatori 

per als alumnes de postobligatoris de Fogars de Montclús a l’Institut Baix Montseny de Sant 
Celoni que l’AJUNTAMENT faciliti, d’acord amb el REGLAMENT.  

  
La denegació, l’atorgament, la prestació del servei als alumnes i qualsevol altre aspecte del servei 
o en relació amb aquest ha de fer-se d’acord amb allò establert al REGLAMENT.  

 
b) Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del servei de 

transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Fogars de Montclús a 
l’INSTITUT amb tots els agents implicats: l’empresari contractista del servei escolar de transport, 
l’empresari contractista del servei d’acompanyament del transport escolar, el centre educatiu, les 
famílies i l’AJUNTAMENT, entre d’altres.  

  
c) Dur a terme el seguiment de la utilització del servei de transport escolar no obligatori per part 

dels usuaris.  
  
d) Coordinar-se amb el centre educatiu per la relació diària del servei de transport escolar no 

obligatori. 
 

e) Desenvolupar i implementar el Pla de millora del servei de transport escolar.  
  
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT  
  
L’AJUNTAMENT es compromet a:  
  
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el servei de 

transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Fogars de Montclús a 
l’INSTITUT.  

  
2. Centralitzar la recepció de sol·licituds del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes 

de postobligatoris de Fogars de Montclús a l’INSTITUT.  
  
3. Executar les competències delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu públic 

per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris 
de Fogars de Montclús a l’INSTITUT en els termes previstos al pacte cinquè d’aquest conveni.  



 
 
 

 

 

  
4. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart següent.  

  
 

Quart. Règim econòmic  
 
3. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL la quantitat derivada de l’ús de les places 

lliures de la ruta de transport escolar no obligatori prestada per als alumnes de postobligatori 
(batxillerat i cicles formatius), per al curs escolar 2021-2022, en el compte corrent de BBVA 
número ES71 0182 6035 40 0201600889, en dues parts iguals:  
  

a) El primer abonament es fa abans del 22 de desembre de 2021 i es correspondrà amb la 
meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com a donats d’alta en el transport en el primers dies del mes desembre de 2021. 
 

b) El segon abonament es fa abans del 26 de febrer de l’any 2022 i es correspondrà amb la 
meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com a donats d’alta en el transport en el primers dies del mes febrer del 2022. 

 
4. El CONSELL COMARCAL inicia l’expedient de compensació, de conformitat amb el que preveu 

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

 
 

Cinquè. Delegació de competències  

  
Per mitjà d’aquest conveni es formalitza la delegació de les competències de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 
per als alumnes de postobligatoris de Fogars de Montclús a l’INSTITUT, d’acord amb les funcions 
següents:  
  

a) Realitzar actuacions d’informació i assistència als contribuents  
b) Realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris  
c) Elaborar i emetre padrons i documents cobratoris  
d) Revisar i comprovar les declaracions i autoliquidacions presentades  
e) Practicar notificacions col·lectives en rebuts i notificacions individuals en les liquidacions per 

ingrés directe  
f) Dictar la provisió de constrenyiment  
g) Recaptar els deutes, tant en període voluntari com executiu  
h) Liquidar interessos de demora  
i) Resoldre els expedients de devolució d'ingressos indeguts  
j) Realitzar les funcions d’inspecció  
k) Qualificar les infraccions i imposar sancions tributàries  
l) Resoldre els recursos que s'interposin contra els actes anteriors  
m) Realitzar qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors  

 
 

Sisè. Vigència  
  
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’ús de 
servei dels alumnes fins a l’acabament del curs escolar 2021-2022.  
  
 
Setè. 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.  



 
 
 

 

 

  
 
Vuitè. 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 per formar part d’aquesta 
comissió.  

 
 
Novè. Publicació  
  
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la 
formalització d’aquest conveni i la delegació de competències.   
 
 
Desè. 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  
  
 
Onzè. 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 aquesta conveni amb l’assistència de les secretàries que 
en donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament. 
 
3. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització del conveni de 

col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Fogars de 
Montclús.”  

 
El president 
  
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
12. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació del 
servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris amb 
l'Ajuntament de Vallromanes. 



 
 
 

 

 

 
Llegit el dictamen d’Ensenyament, de 22 de setembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 14 de setembre de 2021, el senyor Carles Fernandez Perez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental té delegada per part del Departament d’Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya la competència de gestió del servei escolar de transport de obligatori i 
no obligatori, així com els ajuts individuals per desplaçament.  
 

2. Concretament, el Consell Comarcal del Vallès Oriental assumeix la competència delegada pel 
Departament d’Ensenyament de la gestió del servei escolar de transport que es pugui oferir, quan 
les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i d’acord amb les 
consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil 
que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que s’hagi de desplaçar a centres 
docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de residència, i a l’alumnat d’educació 
obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi però distants del seu 
lloc de residència. 
 

Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei si 
existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per part 
dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant existeixin places 
lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures. 

 
3. Aquesta col·laboració representa que en el cas que hagi places lliures de les rutes de transport 

escolar no obligatori prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental els alumnes de 
postobligatori (batxillerat i cicles formatius) en podran fer ús. 
 

4. Que el 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar un 
preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no obligatori 
prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de postobligatori (batxillerat i 
cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa Eulàlia de Ronçana; Institut Baix 
Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant Celoni; Institut Lliça d'Amunt i Institut 
Hipàtia d'Alexandria, de Lliça d'Amunt; Institut Marta Mata i Vinyes Velles, de Montornès del 
Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor i resta d'instituts. 
 

5. El Consell Comarcal del Vallès Oriental,  en el Ple de 18 de novembre de 2020, va aprovar el 
contingut i la signatura d’un conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 
per als alumnes de postobligatoris amb l’Ajuntament de Vallromanes per al curs escolar 2020-
2021. Aquest  conveni no preveu la possibilitat de pròrroga.  
 

6. El 8 de setembre de 2021, registre d’entrada número E2021013739, l’Ajuntament de Vallromanes, 
ha sol·licitat al Consell Comarcal del Vallès Oriental col·laboració per a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori dels alumnes de postobligatoris de Vallromanes a l’Institut Vilanova 
de Vilanova del Vallès. 
 

7. Que és de l’interès d’ambdues parts col·laborar per a la prestació del servei escolar esmentat a la 
manifestació anterior. 
 

8. En aquest sentit el Consell Comarcal s’encarregarà de:  
 

a) Contractar el servei de transport escolar no obligatori i fer el seguiment i control del contracte 
que en resulti. 

 
b) Contractar el servei d’acompanyament del servei de transport escolar no obligatori i fer el 

seguiment i control del contracte que en resulti. 



 
 
 

 

 

 
c) Recepcionar, gestionar i tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no 

obligatori per als alumnes de postobligatoris del municipi que l’AJUNTAMENT faciliti. 
 

d) Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del servei de 
transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Vallromanes a 
l’INSTITUT amb tots els agents implicats: l’empresari contractista del servei escolar de 
transport, l’empresari contractista del servei d’acompanyament del transport escolar, el 
centre educatiu, les famílies i l’AJUNTAMENT, entre d’altres. 

 
e) Dur a terme el seguiment de la utilització del servei de transport escolar no obligatori per part 

dels usuaris. 
 

f) Coordinar-se amb el centre educatiu per la relació diària del servei de transport escolar no 
obligatori. 

 
g) Desenvolupar i implementar el Pla de millora del servei de transport escolar. 
 

9. L’Ajuntament s’encarregarà de:  
 

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el servei de 
transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris. 

 
2. Centralitzar la recepció de sol·licituds del servei de transport escolar no obligatori per als 

alumnes de postobligatoris  a l’INSTITUT. 
 
3. Executar les competències delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu 

públic per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de 
postobligatoris a l’INSTITUT en els termes previstos en el conveni. 

 
4. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que derivada de l’ús de les places lliures de la 

ruta de transport escolar no obligatori prestada per als alumnes de postobligatori (batxillerat i 
cicles formatius), per al curs escolar 2021-2022, en el compte corrent de BBVA número ES71 
0182 6035 40 0201600889, en dues parts iguals: 

 
a) El primer abonament s’efectuarà abans del 22 de desembre de 2021 i es correspondrà amb la 

meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat un com donats d’alta en el transport en el primers dies del mes de desembre de 
2021.  
 

b) El segon abonament es farà abans del 26 de febrer de l’any 2022 i es correspondrà amb la 
meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com donats d’alta en el transport en el primers dies del mes de febrer de 2022. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Establir un conveni que concreti el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL a 
l’AJUNTAMENT per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori pels alumnes de 
postobligatoris de Vallromanes a l’Institut Vilanova de Vilanova del Vallès per al curs 2021-2022.  
 
2. Delegar per part del CONSELL COMARCAL en l’AJUNTAMENT les competències de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori per als alumnes de postobligatoris de Vallromanes a l’Institut Vilanova de Vilanova del 
Vallès.” 

 
2. El 22 de setembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 



 
 
 

 

 

1. El conveni de 24 de maig de 2016, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a la 
delegació de competències quan a la gestió del Servei escolar de transport i del Servei 
escolar de menjador. 
 

2. L’ACORD GOV/128/2021, de 31 d'agost, de delegació de competències als consells 
comarcals i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d'educació. 
 

3. El Reglament del transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat 
inicialment el 20 de març de 2019 i de forma definitiva el 25 de setembre de 2019 pel Ple 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 7 d’octubre de 2019.  
 

4. El 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar 
un preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no 
obligatori prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de 
postobligatori (batxillerat i cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa 
Eulàlia de Ronçana; Institut Baix Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant 
Celoni; Institut Lliça d'Amunt i Institut Hipàtia d'Alexandria, de Lliça d'Amunt; Institut 
Marta Mata i Vinyes Velles, de Montornès del Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de 
Vilamajor i resta d'instituts. 

 
5. 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. 

 
6. L’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques 
catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de la 
seva titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa 
sectorial d’aplicació. 
 

7. 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. 
 

8. L’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, preveu que pel conveni s’estableix una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions 
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. 

 
9. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 

pel que fa al règim jurídic dels convenis.  
 

10. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
disposa que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels 
seus tributs, sens perjudici de les delegacions que poden atorgar a favor de les entitats 
locals d’àmbit superior o de les respectives Comunitats Autònomes, i de les  formules de 
col·laboració amb altres entitats locals, amb les comunitats autònomes o amb l’Estat, 
d’acord amb el que estableixi la legislació de l’Estat. 



 
 
 

 

 

 
11. Els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 

per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa al règim de delegació de 
competència per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés 
ingressos de dret públic propis de les entitats locals. 

 
12. L’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret  939/2005, 

de 29 de juliol, pel que fa al règim jurídic de la recaptació de la hisenda pública. 
 

13. 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. 
 

14. 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.  
 

15. En el mateix sentit, l’article 3 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, quan disposa que la funció d’assessorament legal preceptiu comprèn: 
…L’emissió d’informe previ sempre que es tracti d’assumptes l’aprovació dels quals 
requereixi una majoria absoluta del número legal dels membres de la corporació o 
qualsevol altre majoria qualificada. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 

l’Ajuntament de Vallromanes per a la prestació del servei de transport escolar no 
obligatori pels alumnes postobligatoris de Vallromanes matriculats a l’Institut Vilanova de 
Vilanova del Vallès i per a la delegació de competències en matèria de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar, 
d’acord amb el contingut següent: 
 

“R E U N I T S 
 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora Núria Caellas i Puig.  

  
I de l’altra, el senyor David Ricart i Miró, alcalde-president de l’Ajuntament de Vallromanes, 
assistit pel secretari de la corporació, senyor Oriol Vila Arranz.   

  
  

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 Vallromanes, 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.  

  
La secretària accidental i el secretari 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 Consell Comarcal del Vallès Oriental gestiona del servei escolar de transport de 
obligatori i no obligatori, així com els ajuts individuals per desplaçament.  Concretament, el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental gestiona el servei escolar de transport que es pugui 
oferir, quan les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin i 
d’acord amb les consignacions pressupostàries existents, a l’alumnat que cursi el segon 
cicle d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència o que 
s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi, però distants del seu lloc de 
residència, i a l’alumnat d’educació obligatòria que s’hagi de desplaçar a centres docents 
del mateix municipi però distants del seu lloc de residència.  

 
Els alumnes d’ensenyaments postobligatoris no universitaris només podran utilitzar el servei 
si existeixen places lliures; aquests ho hauran de sol·licitar i requerirà l’autorització prèvia per 
part dels Serveis Territorials d’Ensenyament. Aquesta autorització serà vàlida en tant 
existeixin places lliures i podrà renovar-se en funció de la disponibilitat de places lliures.  

  
II. Que l’Ajuntament de Vallromanes, en endavant l’AJUNTAMENT, ha sol·licitat al Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, col·laboració per a la 
prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de postobligatoris de 
Vallromanes a l’Institut Vilanova de Vilanova del Vallès. 

 
III. Que el 21 de març de 2018, la Comissió de Govern del CONSELL COMARCAL va aprovar un 

preu públic per la utilització de les places lliures de les rutes de transport escolar no obligatori 
prestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental pels alumnes de postobligatori (batxillerat 
i cicles formatius), dels instituts de La Vall del Tenes, de Santa Eulàlia de Ronçana; Institut 
Baix Montseny, de Sant Celoni; Institut Sant Celoni, de Sant Celoni; Institut Lliçà d'Amunt i 
Institut Hipàtia d'Alexandria, de Lliçà d'Amunt; Institut Marta Mata i Vinyes Velles, de 
Montornès del Vallès; Institut Vilamajor, de Sant Pere de Vilamajor i resta d'instituts.  

    
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni en matèria 
de transport escolar que subjecten a les següents   
  
  

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  
  

I. El conveni de 24 de maig de 2016, de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a la 
delegació de competències quan a la gestió del Servei escolar de transport i del Servei 
escolar de menjador. 

 
II. L’ACORD GOV/128/2021, de 31 d'agost, de delegació de competències als consells 

comarcals i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d'educació. 
 



 
 
 

 

 

III. El Reglament del transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovat 
inicialment el 20 de març de 2019 i de forma definitiva el 25 de setembre de 2019 pel Ple 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona el 7 d’octubre de 2019, d’ara en endavant el REGLAMENT.  

 
IV. 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.  

 
V. L’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques 
catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de la 
seva titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa 
sectorial d’aplicació.  

 
VI. 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.  

 
VII. 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.  

 
VIII. Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel 

que fa al règim jurídic dels convenis.   
 

IX. L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
disposa que és competència de les entitats locals la gestió, recaptació i inspecció dels 
seus tributs, sens perjudici de les delegacions que poden atorgar a favor de les entitats 
locals d’àmbit superior o de les respectives Comunitats Autònomes, i de les  formules de 
col·laboració amb altres entitats locals, amb les comunitats autònomes o amb l’Estat, 
d’acord amb el que estableixi la legislació de l’Estat. 
 

X. Els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa al règim de delegació de 
competència per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés 
ingressos de dret públic propis de les entitats locals.  

 
XI. L’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret  939/2005, 

de 29 de juliol pel que fa al règim jurídic de la recaptació de la hisenda pública.  
  
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  

  
Aquest conveni té per objecte el següent:  

  
a) Establir el marc de col·laboració entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a la 

prestació del servei de transport escolar no obligatori pels alumnes de postobligatoris de 
Vallromanes a l’Institut Vilanova de Vilanova del Vallès, d’ara endavant INSTITUT, d’acord amb el 
REGLAMENT.  



 
 
 

 

 

 
b) Delegar per part del CONSELL COMARCAL en l’AJUNTAMENT les competències de gestió, 

liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar 
no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Vallromanes a l’INSTITUT.  

  
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL   
  
El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents:  

  
a) Recepcionar, gestionar i tramitar les altes i les baixes del servei de transport escolar no obligatori 

per als alumnes de postobligatoris de Vallromanes a l’Institut Vilanova de Vilanova del Vallès que 
l’AJUNTAMENT faciliti, d’acord amb el REGLAMENT.  

  
La denegació, l’atorgament, la prestació del servei als alumnes i qualsevol altre aspecte del servei 
o en relació amb aquest ha de fer-se d’acord amb allò establert al REGLAMENT.  

 
b) Transmetre i coordinar les informacions necessàries pel bon desenvolupament del servei de 

transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Vallromanes a l’INSTITUT 
amb tots els agents implicats: l’empresari contractista del servei escolar de transport, l’empresari 
contractista del servei d’acompanyament del transport escolar, el centre educatiu, les famílies i 
l’AJUNTAMENT, entre d’altres.  

  
c) Dur a terme el seguiment de la utilització del servei de transport escolar no obligatori per part 

dels usuaris.  
  
d) Coordinar-se amb el centre educatiu per la relació diària del servei de transport escolar no 

obligatori. 
 

e) Desenvolupar i implementar el Pla de millora del servei de transport escolar.  
  
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT  
  
L’AJUNTAMENT es compromet a:  
  
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el servei de 

transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris de Vallromanes a l’INSTITUT.  
  
2. Centralitzar la recepció de sol·licituds del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes 

de postobligatoris de Vallromanes a l’INSTITUT.  
  
3. Executar les competències delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu públic 

per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris 
de Vallromanes a l’INSTITUT en els termes previstos al pacte cinquè d’aquest conveni.  

  
4. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart següent.  

  
 

Quart. Règim econòmic  
 
1. L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL la quantitat derivada de l’ús de les places 

lliures de la ruta de transport escolar no obligatori prestada per als alumnes de postobligatori 
(batxillerat i cicles formatius), per al curs escolar 2021-2022, en el compte corrent de BBVA 
número ES71 0182 6035 40 0201600889, en dues parts iguals: 
 

a) El primer abonament es fa abans del 22 de desembre de 2021 i es correspondrà amb la 
meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com a donats d’alta en el transport en el primers dies del mes desembre de 2021. 
 



 
 
 

 

 

b) El segon abonament es fa abans del 26 de febrer de l’any 2022 i es correspondrà amb la 
meitat del preu públic (161,92 €) pel nombre d’alumnes que el Consell Comarcal hagi 
comunicat com a donats d’alta en el transport en el primers dies del mes febrer del 2022. 

 
2. El CONSELL COMARCAL inicia l’expedient de compensació, de conformitat amb el que preveu 

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

 
 

Cinquè. Delegació de competències  
  
Per mitjà d’aquest conveni es formalitza la delegació de les competències de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 
per als alumnes de postobligatoris de Vallromanes a l’INSTITUT, d’acord amb les funcions 
següents:  
  

a) Realitzar actuacions d’informació i assistència als contribuents  
b) Realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris  
c) Elaborar i emetre padrons i documents cobratoris  
d) Revisar i comprovar les declaracions i autoliquidacions presentades  
e) Practicar notificacions col·lectives en rebuts i notificacions individuals en les liquidacions per 

ingrés directe  
f) Dictar la provisió de constrenyiment  
g) Recaptar els deutes, tant en període voluntari com executiu  
h) Liquidar interessos de demora  
i) Resoldre els expedients de devolució d'ingressos indeguts  
j) Realitzar les funcions d’inspecció  
k) Qualificar les infraccions i imposar sancions tributàries  
l) Resoldre els recursos que s'interposin contra els actes anteriors  
m) Realitzar qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors  

 
 

Sisè. Vigència  
  
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’ús de 
servei dels alumnes fins a l’acabament del curs escolar 2021-2022.  
 
 
Setè. 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.  
  
 
Vuitè. Comissió de seguiment  
  
3. 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.  
  

4. A aquest efecte cadascuna de les parts designarà un representant per formar part d’aquesta 
comissió.  

 
 
Novè. Publicació  
  



 
 
 

 

 

El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la 
formalització d’aquest conveni i la delegació de competències.   
 
 
Desè. 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  
  
 
Onzè. 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 de la secretària 
accidental i secretari que en donen fe.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament. 

 
3. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització del conveni de 

col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de 
Vallromanes.”  

 
El president 
  
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
13. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a 
l’Ajuntament de Cardedeu en matèria d’enginyeria. 
 
Llegit el dictamen de Medi Ambient, de 22 de setembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 15 de setembre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient 

i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 29 d’octubre de 2019 el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Cardedeu van formalitzar un conveni 
per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria amb dedicació de 14 
hores setmanals. 
 



 
 
 

 

 

El 29 de gener de 2020 el Ple del Consell Comarcal va aprovar una modificació del conveni amb 
l’Ajuntament de Cardedeu per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i 
enginyeria, fixant el cost del servei per al 2020 en 22.887,62 euros. 
 
El 3 de setembre de 2021 l’Ajuntament de Cardedeu va sol·licitar al Consell Comarcal la modificació 
del conveni vigent per ampliar la dedicació en matèria d’enginyeria de 14 hores a 28 hores setmanals.  
 
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència 
tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret legislatiu, 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
Per això, PROPOSO: 
 
1. Introduir al conveni amb l’Ajuntament de Cardedeu, amb NIF P0804500G, les modificacions 

següents: 
 

a) En el pacte segon, apartat 3r, de manera que quedi redactat tal com segueix: 
 

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

 
- 28 hores setmanals a medi ambient i enginyeria, 14 de les quals corresponen a 

l’ampliació a partir de l’1 de novembre de 2021” 
 

b) En el pacte quart, els apartats 1r, 2n, 3r i 4t de manera que quedin redactats tal com segueix: 
 

“1. El cost per a l’any 2021 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte 
segon és de 26.942,55 euros, dels quals 23.093,61 euros corresponen a la dedicació de 
14 hores setmanals en matèria de medi ambient i enginyeria i 3.848,94 euros 
corresponen a l’ampliació de la dedicació de 14 a 28 hores setmanals a partir de l’1 de 
novembre de 2021. 

 
2. Establir el cost total de l’assistència tècnica de medi ambient i enginyeria pels anys 

successius de vigència del conveni en 46.187,22 euros. Aquests costos s’hauran 
d’actualitzar segons allò establert al conveni. 

 
 3. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 

1 i 2 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada 
anualitat. No obstant això, l’any 2021 abonarà 26.942,55 euros abans del 30 de 
novembre.” 

 
2. Reconèixer el dret de 3.848,94 euros, corresponent a l’ampliació de la dedicació de medi 

ambient i enginyeria de 14 hores setmanals a 28 hores setmanals a partir de l’1 de novembre de 
2021, a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica medi ambient i 
territori.” 

 
2. El 22 de setembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

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

1. El conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Cardedeu en 
matèria d’enginyeria. 
 

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



 
 
 

 

 

les competències municipals, en els termes establerts per la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya i per la legislació de règim local.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Cardedeu en matèria d’enginyeria, d’acord amb 
el redactat següent: 

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora Núria Caellas i Puig. 
 
I de l’altra, el senyor Enric Olivé Manté, alcalde-president de l’Ajuntament de Cardedeu, assistit 
pel secretari de la corporació, senyor Joan Manuel Ferrera Izquierdo. 
 

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

M A N I F E S T E N 
 

I. Que el 29 d’octubre de 2019, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de 
Cardedeu van formalitzar un conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 
d’enginyeria a raó de 14 hores setmanals. 

 
II. Que el 29 de gener de 2020, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar una 

modificació del conveni fixant el cost del servei per al 2020 en 22.887,62 euros. 
 

III. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, i 
l’Ajuntament de Cardedeu, en endavant l’AJUNTAMENT, hem formalitzat el  conveni de 
prestació d’assistència en matèria d’enginyeria que resulta dels acords precedents, en 
endavant el CONVENI.  
 

IV. Que el 3 de setembre de 2021, registre d’entrada E2021013579, l’Ajuntament de Cardedeu va 
sol·licitar al Consell Comarcal la modificació del CONVENI per ampliar la dedicació en matèria 
d’enginyeria de 14 hores a 28 hores setmanals. 
 
 

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

 
P A C T E S 

 
Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest document és la modificació del CONVENI per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria d’enginyeria entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT.  

 
Segon. Abast de la modificació  

 
El CONVENI es modifica en el sentit següent:  

 
1. El pacte segon apartat tercer del CONVENI passa a tenir el redactat següent:  

 
3. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt amb 
personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu desenvolupament 28 
hores setmanals a medi ambient i enginyeria, 14 de les quals corresponen a l’ampliació a 
partir de l’1 de novembre de 2021. 

 
2. El règim econòmic passa a ser el següent:  
 
 

1. El cost per a l’any 2021 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte 
segon és de 26.942,55 euros, dels quals 23.093,61 euros corresponen a la dedicació de 
14 hores setmanals en matèria de medi ambient i enginyeria i 3.848,94 euros 
corresponen a l’ampliació de la dedicació de 14 a 28 hores setmanals a partir de l’1 de 
novembre de 2021. 
 



 
 
 

 

 

2. Per a l’any 2021, l’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL la quantitat 
esmentada  en el punt precedent (26.942,55 euros) abans del 30 de novembre de 2021.  

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

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

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

 
I, en senyal de conformitat les parts signen aquesta modificació amb l’assistència de la secretària 
accidental i del secretari que en donen fe.” 

 
2. Reconèixer el dret de tres mil vuit-cents quaranta-vuit euros amb noranta-quatre cèntims 

(3.848,94 euros), corresponent a l’ampliació de la dedicació de medi ambient i enginyeria 
de 14 hores setmanals a 28 hores setmanals a partir de l’1 de novembre de 2021, a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220. 
 

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Cardedeu.”  
 
El president 
  
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
14. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de 2021. 
 
Llegit el dictamen de Personal i Hisenda, de 22 de setembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
 

1. El 4 de desembre de 2020, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, va emetre l’informe en relació amb l’annex de personal del 
pressupost per l’exercici 2021 i que consta en l’expedient X2020010825 (DOC: ANNEX 
IV DE LA MEMORIA DEL PRESSUPOST PER L'EXERCICI 2021 04122020 - INFORME 
EN RELACIÓ AMB L’ANNEX IV DE LA MEMÒRIA DEL PRESSUPOST PER 
L’EXERCICI 2021 04122020) i vinculat en l’expedient de l’Oferta Pública d’Ocupació 
2021 número X2021000506. 
 

2. El 16 de desembre de 2020, el Ple del Consell Comarcal aprova inicialment el 
Pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal, per a l’exercici 2021, 
que conté el de la pròpia entitat, el del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès 
Oriental i Serveis Ambientals del Vallès, SA. 

 
Així mateix, aprova la plantilla de personal i l’organigrama tècnic que comprèn tots els 
llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual – direcció pública 
professional de 2021. 
 



 
 
 

 

 

Durant el període d’exposició pública de quinze dies hàbils, mitjançant la inserció de 
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 18 de desembre de 2020, 
no es presenta cap reclamació, motiu pel qual es considera definitivament aprovat. 
L’aprovació definitiva es publica en el BOPB de 20 de gener de 2021. 

 
3. El 21 de juliol de 2021 el Ple del Consell Comarcal aprova la creació de l’Àrea tècnica, 

formant part del model existent d’àrees, de Transformació Digital i Innovació Tecnològica 
adscrita a l’Àrea política de Societat del coneixement i Transparència. 
 

4. El 21 de juliol de 2021 el Ple del Consell Comarcal va aprovar la modificació de la 
plantilla de personal per l’any 2021 del Consell Comarcal aprovada pel Ple del 16 de 
desembre de 2020.  

 
L’anunci de modificació de la plantilla de personal per l’any 2021 es va publicar al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona el 29 de juliol de 2021, CVE 202110101302. 
 

 
 
 

5. El 21 de juliol de 2021 el Ple del Consell Comarcal va aprovar la modificació de la relació 
de llocs de treball del Consell Comarcal aprovada pel Ple del 16 de desembre de 2020.  
 
L’anunci de modificació de la relació de llocs de treball es va publicar al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 29 de juliol de 2021, CVE 202110101309. 

 



 
 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

6. El 15 de setembre de 2021, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i 
Valors, ha informat aprovar l’oferta pública d’ocupació per l’any 2021 següent: 
 
PERSONAL LABORAL INDEFINIT 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: promoció interna 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: administrativa 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administrativa 
ADSCRIT A: Transformació Digital i Innovació Tecnològica  
TAXA DE REPOSICIÓ: amortització de la plaça d’origen 
 
 
PERSONAL FUNCIONARI 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració especial 
SUBESCALA: tècnica superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica 
TAXA DE REPOSICIÓ: 100% 
 
NOMBRE: 1 CONSUM 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: tècnica superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Serveis Personals, Consum  
TAXA DE REPOSICIÓ: 100 % per jubilació  



 
 
 

 

 

 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: administrativa 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administrativa 
ADSCRIT A: Persones i Valors , Oficina d’Atenció al Ciutadà 
TAXA DE REPOSICIÓ: taxa de reposició del 100% per baixa per incapacitat absoluta. 
 
NOMBRE: 2 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: funcionarització per promoció interna 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració especial 
SUBESCALA: tècnica superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Serveis Jurídics 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 19.1.6 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: funcionarització per promoció interna 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: administrativa 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administrativa 
ADSCRIT A: Persones i Valors  
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 19.1.6 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 

 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: funcionarització per promoció interna 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: administrativa 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administrativa 
ADSCRIT A: Polítiques socials i d’Igualtat.  
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 19.1.6 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: funcionarització per promoció interna 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: tècnica gestió  
CATEGORIA: tècnic/a gestió  
ADSCRIT A: Desenvolupament local, Servei de Turisme 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 19.1.6 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: funcionarització per promoció interna 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: tècnica gestió  



 
 
 

 

 

CATEGORIA: tècnic/a gestió  
ADSCRIT A: Serveis Jurídics, Servei de Millora i Estratègia corporativa 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 19.1.6 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: funcionarització per promoció interna 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: tècnica gestió  
CATEGORIA: tècnic/a gestió  
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat.  
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 19.1.6 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 

 

7. El 22 de setembre 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 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la que s’aprova 

l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que les necessitats de recursos humans, 
amb assignació pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de 
personal de nou ingrés seran objecte de l’Oferta pública d’ocupació, o mitjançant una 
altre instrument similar de gestió de la provisió de es necessitats de personal, el que 
comportarà l’obligació de convocar els corresponents processos selectius per a les 
places compromeses i fins un deu per cent addicional, fixant el termini màxim per a la 
convocatòria dels mateixos. En tot cas, l’execució de l’Oferta pública d’ocupació o 
instrument similar haurà de desenvolupar-se dins el termini de tres anys. 
 
L’Oferta pública d’ocupació o instrument similar s’aprovarà anualment pels òrgans de 
govern de les administracions públiques, es publicarà en el Diari oficial corresponent.  
 
L’Oferta pública d’ocupació o instrument similar podrà introduir mesures derivades de la 
planificació de recursos humans. 
 

2. L’article 91.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en 
relació amb l’article 100 de la mateixa norma, i l’article 287.2 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, segons els quals, d’acord amb llurs ofertes d’ocupació pública, les entitats locals 
han de seleccionar el personal per mitjà de convocatòria pública i dels sistemes de 
concurs, oposició i concurs oposició lliures. També ho disposa en el mateix sentit, 
l’article 63.1 del Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya 
aprovat pel Decret 214/1990, de 20 de juliol. 
 

3. L’article 56.1 i següents del Reglament del personal al servei de les entitats locals –en 
endavant, RPSEL- aprovat pel Decret 214/90, de 30 de juliol, estableix l’oferta pública 
d’ocupació. 
 

4. L’article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 
a l'any 2016, estableix que en relació amb l’Oferta d'Ocupació Pública al llarg de 
l'exercici 2016, i prorrogat per l’exercici 2017, estableix que l’oferta pública d'ocupació o 
altre instrument similar de gestió de la provisió de necessitats de personal, estableix en 
el segon apartat i amb caràcter bàsic, regulen els supòsits inclosos en la taxa de 
reposició i la limita a un màxim d’un 100 per cent. Aquest precepte preveu que no 
computarà dins del límit màxim de places derivades de la taxa de reposició d’efectius, 
aquelles places que es convoquin per a la seva provisió de mitjançant processos de 



 
 
 

 

 

promoció interna. És per això, que als efectes de l’increment de la plantilla la plaça inclosa 
en l’oferta publica d’ocupació de 2017 del Consell Comarcal del Vallès Oriental queda 
exclosa en el seu còmput. 

 
5. L’article 19 Un 1 de la Llei 6/2017, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost 

General de l’Estat de l’any 2018 estableix que a més del que estableix l'article 19.un.6 de 
la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, 
s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les 
places de naturalesa estructural que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat 
ocupades de forma temporal ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 
de desembre de 2017 en els següents sectors i col·lectius: personal dels serveis 
d'administració i serveis generals, de recerca, de salut pública i inspecció mèdica així 
com altres Serveis públics. A les Universitats Públiques, només estarà inclòs el personal 
d'administració i serveis. 
 
Les ofertes d'ocupació que articulin aquests processos d'estabilització, hauran d'aprovar-
se i publicar-se en els respectius Diaris Oficials en els exercicis 2018 a 2020 i seran 
coordinats pels Departaments ministerials competents. 
 
La taxa de cobertura temporal de les places incurses en els processos d'estabilització, 
haurà de situar-se al final del període, en cada àmbit, per sota del 8 per cent.  
 
L'articulació d'aquests processos selectius que, en tot cas, garantirà el compliment dels 
principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, podrà ser objecte de 
negociació en cadascun dels àmbits territorials de l'Administració General de l'Estat, 
Comunitats Autònomes i Entitats Locals, podent articular-se mesures que possibilitin una 
coordinació entre les diferents Administracions en el desenvolupament dels mateixos. 
 
De la resolució d'aquests processos no podrà derivar-se, en cap cas, increment de 
despesa ni d'efectius, havent d'oferir-se en aquests processos, necessàriament, places 
de naturalesa estructural que es trobin exercides per personal amb vinculació temporal. 
Amb la finalitat de permetre el seguiment de l'oferta, les Administracions Públiques 
hauran de certificar al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, a través de la Secretaria 
d'Estat de Pressupostos i Despeses, el nombre de places ocupades de forma temporal 
existents en cadascun dels àmbits afectats. Igualment, les Administracions Públiques 
hauran de proporcionar informació estadística dels resultats de qualsevol procés 
d'estabilització d'ocupació temporal a través del Sistema d'Informació Salarial del 
Personal de l'Administració (ISPA). 

 
6. En relació amb el Reial decret Llei 23/2020 de 24 de juny, és preveu en relació amb la 

oferta pública d’ocupació el següent: 
 
L’Article 11 d’aquest Reial decret Llei preveu l’ampliació de les habilitacions per a 
l'execució de l'Oferta d'Ocupació Pública i dels processos d'estabilització d'ocupació 
temporal, en el sentit següent: 

 
1. Amb caràcter excepcional, l'habilitació temporal per a l'execució de l'Oferta 

d'Ocupació Pública, o instrument similar de les Administracions Públiques i dels 
processos d'estabilització d'ocupació temporal prevists en l'article 19.U.6 de la Llei 
3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 i en 
l'article 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat 
per a l'any 2018, mitjançant la publicació de les corresponents convocatòries de 
processos selectius regulada en l'article 70.1 del 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 venciment del qual es produeixi en l'exercici 2020, s'entendrà prorrogada durant 
l'exercici 2021. 
 

2. Així mateix, s'amplia fins al 31 de desembre de 2021 el termini per a aprovar i 
publicar en els respectius Diaris Oficials les ofertes d'ocupació pública que articulin 
els processos d'estabilització d'ocupació temporal als quals es refereix l'apartat 
anterior. En els altres extrems aquests processos s'atindran als requisits i condicions 
establerts en cadascuna de les citades Lleis de Pressupostos, segons correspongui. 

 
7. L’article 54. d) del RPSEL, en referència a la competència del Ple per aprovar l’oferta 

pública d’ocupació. 
 

 

Per això, PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar l’oferta pública d’ocupació per l’any 2021 següent: 

 
 

PERSONAL LABORAL INDEFINIT 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: promoció interna 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: administrativa 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administrativa 
ADSCRIT A: Transformació Digital i Innovació Tecnològica  
TAXA DE REPOSICIÓ: amortització de la plaça d’origen 
 
 
PERSONAL FUNCIONARI 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració especial 
SUBESCALA: tècnica superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica 
TAXA DE REPOSICIÓ: 100% 
 
NOMBRE: 1 CONSUM 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: tècnica superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Serveis Personals, Consum  
TAXA DE REPOSICIÓ: 100 % per jubilació  
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure 



 
 
 

 

 

MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: administrativa 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administrativa 
ADSCRIT A: Persones i Valors , Oficina d’Atenció al Ciutadà 
TAXA DE REPOSICIÓ: taxa de reposició del 100% per baixa per incapacitat absoluta. 
 
NOMBRE: 2 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: funcionarització per promoció interna 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració especial 
SUBESCALA: tècnica superior 
GRUP: A1 
CATEGORIA: tècnic/a superior 
ADSCRIT A: Serveis Jurídics 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 19.1.6 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: funcionarització per promoció interna 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: administrativa 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administrativa 
ADSCRIT A: Persones i Valors  
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 19.1.6 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 

 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: funcionarització per promoció interna 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: administrativa 
GRUP: C1 
CATEGORIA: administrativa 
ADSCRIT A: Polítiques socials i d’Igualtat.  
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 19.1.6 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: funcionarització per promoció interna 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: tècnica gestió  
CATEGORIA: tècnic/a gestió  
ADSCRIT A: Desenvolupament local, Servei de Turisme 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 19.1.6 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: funcionarització per promoció interna 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: tècnica gestió  
CATEGORIA: tècnic/a gestió  
ADSCRIT A: Serveis Jurídics, Servei de Millora i Estratègia corporativa 
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 19.1.6 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 



 
 
 

 

 

 
NOMBRE: 1 
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: funcionarització per promoció interna 
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició 
ESCALA: administració general 
SUBESCALA: tècnica gestió  
CATEGORIA: tècnic/a gestió  
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat.  
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 19.1.6 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat 

 
2. Publicar l’oferta pública d’ocupació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en 

el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 
El president 
  
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 19 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc 
Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia 
Ramos, Josep Quesada Tornero 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 Ciutadans, el senyor Manuel 
Losada Seivane. I les 9 abstencions de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana 
de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, 
Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i 
Tomás, Pamela Isús i Sauri, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre. 
 
 
15. Aprovar les bases per seleccionar uns llocs de treball temporals. 
 
Llegit el dictamen de Personal i Hisenda, de 22 de setembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS:  
 
1. El 15 de setembre de 2021, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i 

Valors, ha emès l’informe següent: 

“ 
Persones i valors 

EXP: X2021012129 
RELACIÓ DE FETS:  

 
1. El 28 de juliol de 2021 el senyor Òscar Frias Pérez, cap de l’Àrea de Persones i Valors ha emès 

informe en relació amb la necessitat de proveir un/a plaça d’administratiu/va del grup de 
classificació C1, subescala administrativa, escala d’administració general del personal laboral 
temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea d’Intervenció (X2021010434). 

2. El 28 de juliol de 2021 el senyor Òscar Frias Pérez, cap de l’Àrea de Persones i Valors ha emès 
informe en relació amb la necessitat de proveir un/a plaça d’administratiu/va del grup de 
classificació C1, subescala administrativa, escala d’administració general de la plantilla del personal 
laboral temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Serveis Personals, Oficina comarcal 
d’habitatge (X2021010442). 

3. El 28 de juliol de 2021 el senyor Òscar Frias Pérez, cap de l’Àrea de Persones i Valors ha emès 
informe en relació amb la necessitat de proveir una plaça de treballador/a social del grup de 
classificació A2, subescala tècnica de gestió de la plantilla del personal laboral temporal del Consell 



 
 
 

 

 

Comarcal adscrita als Serveis Bàsics d’Atenció Social de Cànoves i Samalús i Sant Fost de 
Campsentelles de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. (X2021010455).  

4. El 28 de juliol de 2021 el senyor Òscar Frias Pérez, cap de l’Àrea de Persones i Valors ha emès 
informe en relació amb la necessitat de proveir una plaça de d’educador/a social del grup de 
classificació A2, subescala tècnica de gestió al Serveis bàsics d’atenció Social de Cànoves i 
Samalús al 50 per cent de la jornada i de suport a la gestió dels ajuts de menjador del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental l’altre 50 per cent la jornada de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 
(X2021010452).  

5. El 29 de juliol de 2021 el senyor Òscar Frias Pérez, cap de l’Àrea de Persones i Valors ha emès 
informe en relació amb la necessitat de proveir un/a plaça de coordinador/a d’equips bàsics de 
serveis socials de Sant Pere de Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor, L’Ametlla del Vallès, 
Puiggraciós, Vilanova del Vallès, La Llagosta, Martorelles, Montornès del Vallès, Llinars del Vallès, 
Santa Eulalia de Ronçana, del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala 
d’administració general, de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal de l’Àrea 
de Polítiques Socials i d’Igualtat. (X2021010492). 

6. El 29 de juliol de 2021 el senyor Òscar Frias Pérez, cap de l’Àrea de Persones i Valors ha emès 
informe en relació amb la necessitat de proveir un/a plaça de treballador/a social del grup de 
classificació A2, subescala tècnica de gestió de la plantilla de personal laboral temporal del Consell 
Comarcal adscrita als Serveis Bàsics d’Atenció Social de Montmeló de l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat. (X2021010456).  

7. El 28 de juliol de 2021 el senyor Òscar Frias Pérez, cap de l’Àrea de Persones i Valors ha emès 
informe en relació amb la necessitat de proveir un/a plaça de tècnic/a d’administració electrònica del 
grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla del 
personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Transformació Digital i Innovació 
Tecnològica (X2021010454).  

8. El 28 de juliol de 2021 el senyor Òscar Frias Pérez, cap de l’àrea de Persones i Valors ha emès 
informe en relació amb la necessitat de proveir un/a plaça d’administratiu/va del grup de 
classificació C1, subescala administrativa, escala d’administració general del personal laboral 
temporal del Consell Comarcal adscrita als Serveis Bàsics d’Atenció Social de la Garriga de l’Àrea 
de Polítiques Socials i d’Igualtat.( X2021010439).  

9. El 28 de juliol de 2021 el senyor Òscar Frias Pérez, cap de l’àrea de Persones i Valors ha emès 
informe en relació amb la necessitat de proveir un/a plaça un/a plaça d’administratiu/va, grup de 
classificació C1, escala d’administració general, subescala administrativa de la plantilla del personal 
laboral temporal del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita als Serveis Bàsics d’Atenció 
Socials de la Roca del Vallès de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.  (X2021010441) 

10. El 28 de juliol de 2021 el senyor Òscar Frias Pérez, cap de l’Àrea de Persones i Valors ha emès 
informe en relació amb la necessitat de proveir un/a plaça una plaça de coordinador/a d’equips 
bàsics de serveis socials del Baix Montseny, del grup de classificació A2, subescala tècnica de 
gestió, escala d’administració general, de la plantilla del personal laboral temporal del Consell 
Comarcal al 50% de la jornada, i l’altre 50% de la jornada com tècnic/a de gestió, grup de 
classificació A2, subescala tècnica de gestió de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 
(X2021010450).  

11. El 13 d’agost de 2021 el senyor Òscar Frias Pérez, cap de l’Àrea de Persones i Valors       ha emès 
informe en relació amb la necessitat de proveir un/a plaça de tècnic/ca superior de serveis jurídics, 
grup de classificació A1, subescala tècnica superior, escala d’administració general de la plantilla 
del personal funcionari interí fins que finalitzi la comissió de serveis del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental adscrita a Serveis Jurídics. (X2021010828). 

12. El 13 d’agost de 2021 el senyor Òscar Frias Pérez, cap de l’Àrea de Persones i Valors       ha emès 
informe en relació amb la necessitat de proveir un/a plaça d’administratiu/va del grup de 
classificació C1,subescala administrativa, escala d’administració general del personal funcionari 
interí del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Persones i Valors, Oficina d’Atenció les Persones. 
(X2021011275).  

13. El 3 de setembre de 2021 el senyor Òscar Frias Pérez, cap de l’Àrea de Persones i Valors ha emès 
informe en relació amb la necessitat de proveir una plaça d’administratiu/va, grup de classificació 
C1, escala d’administració general, subescala administrativa de la plantilla del personal laboral 
temporal del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita als Serveis Bàsics d’Atenció Socials 
d’Aiguafreda, Figaró-Montmany i Tagamanent el 50% per cent de la jornada, i l’altre 50% Serveis 
Bàsics d’Atenció Socials de Llinars del Vallès de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 
(X2021011484). 

14. El 6 de setembre de 2021 el senyor Òscar Frias Pérez, cap de l’Àrea de Persones i Valors ha emès 
informe en relació amb la necessitat de proveir una plaça de tècnic/a de seguretat informàtica del 
grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla del 
personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Transformació Digital i Innovació 
Tecnològica (X2021011546). 

 
Per això, 
PROPOSO:  



 
 
 

 

 

 
1. Aprovar les bases i els annexos que regulen els processos per a seleccionar els llocs de treball 

temporals següents: 
 
BASES (NO CONVOCATÒRIA) QUE REGULEN ELS PROCESSOS DE SELECCIÓ I PROVISIÓ DE 
PERSONAL TEMPORALS 

  
1. Objecte de les bases 

 
Aquestes bases regulen els processos selectius de les places temporals que es detallen a 
continuació. El procediment de selecció es regirà per la convocatòria pública, que correspon al 
president del Consell Comarcal, i pel que disposen aquestes bases reguladores, en compliment del 
principi de publicitat. 
 
La convocatòria de cada procés selectiu de les places incloses en aquestes bases, mitjançant 
Decret de Presidència, es farà pública a través del Butlletí Oficial de la Província i al web del 
Consell Comarcal www.vallesoriental.cat.  

 
Els processos selectius regulats per aquestes bases són els de les places temporals següents:  

 
ÀREA D’INTERVENCIÓ 
 

- Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala administrativa, escala 
d’administració general de la plantilla de personal laboral temporal del Consell Comarcal 
adscrita a l’Àrea d’Intervenció. 

 
SOU BRUT ANUAL: 25.142,26 € 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les funcions 
següents: 
 
Executar l’activitat administrativa d’Intervenció sota les instruccions i coordinació del interventor i 
seguint els procediments establerts i la normativa vigent.  

 
1. Registrar, analitzar, tramitar i comptabilitzar les factures  
2. Analitzar, comptabilitzar i tramitar el pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental i les operacions extra-pressupostaries  
3. Confeccionar, analitzar i tramitar el pressupost del CCVO  
4. Confeccionar, analitzar i tramitar la seva comptabilització de la nòmina al programa de 

comptabilitat  
5. Registrar, analitzar, tramitar la gestió del patrimoni. Aquesta amb la incorporació de l’interventor 

es torna a activar. 
6. Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius, així com dels contractes amb 

tercers que aquests requereixen  
7. Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar 

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

ÀREA DE PERSONES I VALORS 
 

- Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala administrativa, escala 
d’administració general del personal funcionari interí del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea 
de Persones i Valors, Oficina d’Atenció a les Persones. 

 
SOU BRUT ANUAL: 25.142,26 € 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les tasques que corresponen a aquest lloc de treball estan relacionades amb les funcions 
següents: 
 

1. Realització de tasques administratives preparatòries o derivades de la gestió administrativa 
superior; comprovació de documentació. 

o Tasques de tràmit i redacció 
o Suport mecanogràfic 
o Equip d'oficines, Informàtica bàsica i càlcul; Informació i despatx al públic.  



 
 
 

 

 

o Transferència de documentació a l'Arxiu General.  

2. Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius, així com dels contactes amb 
tercers que aquests requereixen.  

3. Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar 
bases de dades i documents de treball facilitadors per a la tasca encomanada.  

o Gestionar totes aquelles incidències que afectin a la gestió del personal del seu àmbit.  
o Atenció al públic 
o Tramitar registre d’entrades i sortides 
o Preparar les sortides per enviar per correu 
o Atendre trucades 

 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
 

-  Una plaça d’administratiu/va, grup de classificació C1, escala d’administració general, 
subescala administrativa de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental adscrita als Serveis Bàsics d’Atenció Socials d’Aiguafreda, Figaró-
Montmany i Tagamanent, el 50 per cent de la jornada, i l’altre 50 per cent a Serveis Bàsics 
d’Atenció Socials de Llinars del Vallès de l’Àrea de Polítiques Socials I d’Igualtat. 

 
SOU BRUT ANUAL: 25.142,26 € 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les funcions assignades a aquest lloc de treball són les següents:  

 

1. Realització de tasques administratives preparatòries o derivades de la gestió administrativa 
superior; comprovació de documentació. 

2. Tasques de tràmit i redacció 

3. Suport mecanogràfic;  

4. Equip d'oficines, Informàtica bàsica i càlcul; Informació i despatx al públic 

5. Transferència de documentació a l'Arxiu General. 

6. Suport i suplències en els períodes d’absència del lloc d'atenció al públic i registre. 

7. Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius, així com dels contactes amb 
tercers que aquests requereixen.  

8. Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar 
bases de dades i documents de treball facilitadors per a la tasca encomanada.  

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

- Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, escala d’administració general, 
subescala administrativa de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental adscrita als Serveis Bàsics d’Atenció Socials de La Garriga de l’Àrea de 
Polítiques Socials i d’Igualtat.  

 
SOU BRUT ANUAL: 25.142,26 € 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les funcions assignades a aquest lloc de treball són les següents:  

 

1. Realització de tasques administratives preparatòries o derivades de la gestió administrativa 
superior; comprovació de documentació. 

2. Tasques de tràmit i redacció 

3. Suport mecanogràfic;  

4. Equip d'oficines, Informàtica bàsica i càlcul; Informació i despatx al públic 

5. Transferència de documentació a l'Arxiu General. 

6. Suport i suplències en els períodes d’absència del lloc d'atenció al públic i registre. 

7. Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius, així com dels contactes amb 
tercers que aquests requereixen.  

8. Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar 
bases de dades i documents de treball facilitadors per a la tasca encomanada.  

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

- Una plaça d’administratiu/va, grup de classificació C1, escala d’administració general, 
subescala administrativa de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal 



 
 
 

 

 

del Vallès Oriental adscrita als Serveis Bàsics d’Atenció Socials de La Roca del Vallès, de 
l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.  

 
SOU BRUT ANUAL: 25.142,26 € 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les funcions assignades a aquest lloc de treball són les següents: 

 

1. Realització de tasques administratives preparatòries o derivades de la gestió administrativa 
superior; comprovació de documentació. 

2. Tasques de tràmit i redacció 

3. Suport mecanogràfic;  

4. Equip d'oficines, Informàtica bàsica i càlcul; Informació i despatx al públic 

5. Transferència de documentació a l'Arxiu General. 

6. Suport i suplències en els períodes d’absència del lloc d'atenció al públic i registre. 

7. Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius, així com dels contactes amb 
tercers que aquests requereixen.  

8. Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar 
bases de dades i documents de treball facilitadors per a la tasca encomanada.  

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

- Una plaça de coordinador/a d’equips bàsics de serveis socials del Baix Montseny, del grup 
de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general al 50% de la 
jornada, i l’altre 50% de la jornada com tècnic/a de gestió, grup de classificació A2, de la 
plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal subescala tècnica de gestió de 
l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

 
SOU BRUT ANUAL: 38.344,40 € 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les funcions assignades a aquest lloc de treball són les relacionades amb les tasques següents:  
 
Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb les funcions pròpies 
dels Serveis basic d’atenció social segon l’article 17 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials. 
 
Pel que fa a la coordinació s’afegeixen:  
 
1. Aportar reflexió i anàlisi. Tant a nivell polític com tècnic. 
2. Donar a conèixer bones pràctiques, tant de la pròpia comarca com d’altres comarques. 
3. Establir i acordar criteris tècnics, sempre en relació a l’atenció de les persones, que garanteixin 

l’aplicació dels mateixos criteris tècnics. Entre d’altres aspectes s’incidirà en els aspectes 
següents: 

• Unificar recollida de dades amb l’Hèstia. 
• Realització de diagnòstics i plans de millora de les persones usuàries del servei. 
• Fomentar i acompanyar en el desenvolupament del treball grupal i comunitari. 
• Millorar i consensuar els processos d’atenció (ex. Recepció, urgències, professional 

de referència...) 
4. Establir i acordar línies d’organització dels serveis, com ara l’acompanyament i suport en la 

implantació del model de Serveis d’Intervenció Socioeducativa segons el model del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

5. Compartir coneixement que millori la praxis professional.  
6. Coordinar, la planificació i el seguiment de les accions amb el responsable polític i/o la persona 

cap de l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones. 
7. Incorporar la transferència de coneixement com un dels elements que donen seguretat en el 

treball i la praxis professional, permetent així una millor atenció a les persones. 
8. Garantir accés a la formació als professionals per millorar les capacitats adients en el procés 

d’atenció a les persones. 
9. Garantir i impulsar espais de supervisió que aportin reflexió i permetin la millora de la praxis 

professional. 
10. Interrelacionar el municipi, l’àrea bàsica de serveis socials i la comarca com una fórmula que 

permet reforçar, retroalimentar i construir conjuntament els serveis, els processos d’intervenció, 
les metodologies i el coneixement. 

11. Coordinar la gestió de programes, serveis i recursos dels serveis socials bàsic 



 
 
 

 

 

 

- Una plaça de coordinador/a d’equips bàsics de serveis socials de Sant Pere de Vilamajor, 
Sant Antoni de Vilamajor, l’Ametlla del Vallès, Puiggraciós, Vilanova del Vallès, La Llagosta, 
Martorelles, Montornès del Vallès, Llinars del Vallès, Santa Eulalia de Ronçana, del grup de 
classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla 
del personal laboral temporal del Consell Comarcal de l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat.  

 
SOU BRUT ANUAL: 42.921 € 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les funcions assignades a aquest lloc de treball són les relacionades amb les tasques següents.  

 
1. Comunicació amb els responsables polítics. Proximitat, accessibilitat i definir línies polítiques en 

matèria de serveis socials. 
2. Coordinació amb els coordinadors/es dels municipis amb professionals contractats pel Consell. 
3. Suport tècnic, en relació a : 

• La intervenció de casos 
• Memòries i justificacions 
• Unificació de dades HÈSTIA i seguiment 
• Incidir en l’elaboració de diagnòstics, plans de millora individual o familiar i fer avaluació 
• Elaboració de Serveis d’Intervenció Socioeducativa 
• Elaboració documents pràctics per als professionals 
• Manual d’acollida per als professionals que s’incorporen 
• Millorar el flux d’informació entre professionals, ajuntament i Consell 
• Implantació i seguiment de criteris comuns a nivell comarcal 
• Reforçar el treball en xarxa comunitari i grupal 
• Temes diversos de la pràctica diària (pobresa energètica, renda garantida, garantia de drets 

dels ciutadans, pràctiques eficients, etc.) 
• Assessorament i supervisió d’informes tècnics que s’emeten a altres administracions i serveis 

(jutjats, DGAIA, fiscalia, etc) 
 

- Una plaça d’educador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió al 
Serveis bàsics d’atenció Social de Cànoves i Samalús al 50 per cent de la jornada, i de suport a 
la gestió dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental l’altre 50 per cent la 
jornada, de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de 
Polítiques Socials i d’Igualtat.  

 

SOU BRUT ANUAL: 33.770,04 € 
 

El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les funcions assignades a aquest lloc de treball són les relacionades amb les tasques següents:  
 
1. Li correspon la realització d'activitats administratives; direcció administrativa, gestió, estudi i 

proposta; preparació de normativa; elaboració d'informes; inspecció, execució i control. 
Serveis socials bàsics propis Llei 30/2007 de 12 d'octubre de serveis socials. Acord de 
zonificació. 

2. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial. 
3. Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos 

socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 
4. Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat 

social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d'altres 
serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de 
protecció de dades. 

5. Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de 
manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de 
treball social del centre de la xarxa pública han d'elaborar el dit programa. 

6. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

7. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions 
necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

8. Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la 
integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els 
grups en situació de risc. 



 
 
 

 

 

9. Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, 
sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

10. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
11. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, tecnològica 

i residencial.  
12. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
13. Gestionar prestacions d'urgència social. 
14. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels col•lectius 

més vulnerables. 
15. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres 

que li siguin atribuïdes. 
16. Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres 

sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en 
l'àmbit dels serveis socials. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i 
familiar de persones afectades per causes judicials. 
 

- Una plaça de treballador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió de la 
plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita als Serveis Bàsics 
d’Atenció Social de Cànoves i Samalús i Sant Fost de Campsentelles de l’Àrea de Polítiques 
Socials i d’Igualtat. 
 

SOU BRUT ANUAL: 33.770,04 € 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  

 

Les funcions assignades a aquest lloc de treball són les relacionades amb les tasques següents:  
 
Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis socials de 
Catalunya 2010-2013. 
 

1. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial. 
2. Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos 

socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 
3. Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat 

social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d'altres 
serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció 
de dades. 

4. Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de 
manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de 
treball social del centre de la xarxa pública han d'elaborar el dit programa. 

5. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal 
quan correspongui. 

6. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions 
necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

7. Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la 
integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els 
grups en situació de risc. 

8. Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, 
sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

9. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
10. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, tecnològica 

i residencial.  
11. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
12. Gestionar prestacions d'urgència social. 
13. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels col•lectius 

més vulnerables. 
14. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres 

que li siguin atribuïdes. 
15. Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres 

sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit 
dels serveis socials. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de 
persones afectades per causes judicials. 

 

- Una plaça de una plaça de treballador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica de 
gestió de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita als Serveis 
Bàsics d’Atenció Social de Montmeló de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 



 
 
 

 

 

 

SOU BRUT ANUAL: 33.770,04 € 
 

El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 

Les funcions assignades a aquest lloc de treball són les relacionades amb les tasques següents:  
 
Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis socials de 
Catalunya 2010-2013. 

 
1. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial. 
2. Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos 

socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 
3. Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat 

social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d'altres 
serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb la legislació de protecció 
de dades. 

4. Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de 
manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de 
treball social del centre de la xarxa pública han d'elaborar el dit programa. 

5. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

6. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions 
necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

7. Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la 
integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els 
grups en situació de risc. 

8. Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, 
sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

9. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
10. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, tecnològica 

i residencial.  
11. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
12. Gestionar prestacions d'urgència social. 
13. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels col•lectius 

més vulnerables. 
14. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres 

que li siguin atribuïdes. 
15. Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres 

sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en 
l'àmbit dels serveis socials. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i 
familiar de persones afectades per causes judicials. 

 
ÀREA DE SERVEIS JURÍDICS 

 

- Una plaça de tècnic/ca superior de serveis jurídics, grup de classificació A1, subescala 
tècnica superior, escala d’administració general de la plantilla del personal funcionari interí 
fins que finalitzi la comissió de serveis del Consell Comarcal del Vallès Oriental, adscrita a 
l’Àrea de Serveis Jurídics. 

 

SOU BRUT ANUAL: 35.560,42 € 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les funcions assignades a aquest lloc de treball són les següents.  
 
1. Redactar i revisar expedients de contractació (plecs, actes, acords, contractes, informes, entre 

d’altres). 
2. Redactar i revisar convenis 
3. Redactar i revisar bases per a l’atorgament de subvencions i els respectius acords 
4. Redactar i revisar ordenances, fiscals i reglamentaries.  
5. Redactar, analitzar i revisar recursos administratius 
6. Redactar i revisar escrits d’al•legacions i altra documentació jurídica  
7. Examinar i contestar recursos administratius 
8. Cerca de doctrina, jurisprudència i legislació per orientar els serveis comarcals 
9. Elaborar i obrir expedients sancionadors, i en matèria de responsabilitat patrimonial 



 
 
 

 

 

10. Redactar informes jurídics 
11. Assistir jurídicament a ajuntaments i altres ens en el marc de convenis de col•laboració 
12. Interlocutor amb tercers sobre els temes pels quals se li faculti 
13. Analitzar i preparar expedients judicials 
14. Analitzar i orientar jurídicament les propostes de les àrees del CCVOR 
15. Redactar propostes, dictàmens i acords del òrgans de govern del CCVOR 
16. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 
 

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS  
 

- Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1,subescala administrativa, escala 
d’administració general de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal 
adscrita a l’Oficina Comarcal d’Habitatge de l’Àrea de Serveis Personals. 

 
SOU BRUT ANUAL: 25.142,26 € 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les funcions assignades a aquest lloc de treball són les següents:  

 

1. Tramitar els expedients de l'Àrea de Serveis a la persona i fer el seguiment dels mateixos 
d'acord amb les directrius i els procediments establerts. 

2. Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de l’àmbit 
d’adscripció per a les que estigui facultat/da. 

3. Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades relatives 
als indicadors i les incidències del servei per tal d’elaborar les estadístiques corresponents.  

4. Realitzar el suport administratiu al personal tècnic de l’àmbit d’adscripció. 

5. Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, etc. així 
com amb altres departaments de la Corporació per tal de realitzar adequadament les tasques 
assignades. 

6. Controlar que la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta així com mantenir 
actualitzat l’arxiu, arxivat i classificant documents i correspondència, i preparar les 
transferències per a l’arxiu definitiu segons els criteris fixats de gestió documental.  

7. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips 
relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent 
en matèria de prevenció de riscos laborals. 

8. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat 
en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació 
laboral/funcionarial amb la Corporació. 

9. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 
 

 
ÀREA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 

 

- Una plaça de de tècnic/a d’administració electrònica del grup de classificació A2, subescala 
tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla del personal laboral temporal del 
Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica.  

 

SOU BRUT ANUAL: 34.248,14 € 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  

 

Les tasques que corresponen a aquest lloc de treball estan relacionades amb les funcions 
següents.  

1. Gestió i supervisió del projecte de desplegament del sistema de gestió d’expedients.  
2. Decisions sobre configuració i parametrització del sistema. 
3. Suport en els processos de canvi organitzatiu i gestió del canvi a cadascun dels 

organismes. 
4. Suport a la gestió d’incidències en relació amb l’ús de documents electrònics.  
5. Identificació de necessitats i proposta de les alternatives tecnològiques, jurídiques, de 

gestió documental i organitzatives més adients per resoldre les diferents necessitats que 
presenten les actuacions del Full de Ruta d’Administració Electrònica del CASG.  

6. Coordinació dels recursos del projecte, interlocució amb els diferents organismes 



 
 
 

 

 

 

- Una plaça de de tècnic/a de seguretat informàtica del grup de classificació A2, subescala tècnica 
de gestió, escala d’administració general, de la plantilla del personal laboral temporal del 
Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica.  

 

SOU BRUT ANUAL: 34.248,14 € 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  

 
Les tasques que corresponen a aquest lloc de treball estan relacionades amb les funcions 
següents. 

 
1. Elaborar, implantar i adaptar les polítiques de seguretat de la informació. 
2. Treballar per a aconseguir una total seguretat de les dades de l'empresa, així com la privacitat 

d'aquests. 
3. Supervisar, controlar i administrar l'accés a la informació de l'empresa, i dels seus treballadors. 
4. Garantir el compliment de la normativa relacionada amb la seguretat de la informació. 
5. Elaborar un conjunt de mesures de resposta davant problemes de seguretat relacionats amb la 

informació, incloent la recuperació davant desastres. 
6. Supervisar i coordinar a l'equip encarregat de dur a terme les mesures de resposta en cas de 

bretxes de seguretat. 
7. Controlar, millorar i adaptar l'arquitectura de seguretat de la informació en la seva empresa. 
8. Operacions de seguretat de la informació en sentit ampli, la qual cosa inclou des de treballs 

com a forense de dades fins a programes de formació per a lluitar contra el frau i el robatori 
d'informació. 

9. Assumirà les responsabilitat i funcions de la figura definida al ENS com Responsable de 
Seguretat de la Informació i Responsable de Seguretat Corporativa. 

  
 
2. Condicions i requisits de participació de les persones aspirants  

 

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

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

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

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

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

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

 
ÀREA D’INTERVENCIÓ:  

 

 Plaça d’administratiu/va (C1). Batxillerat, Cicles formatius de grau superior o equivalents. 
 
ÀREA DE PERSONES I VALORS  
 

 Plaça d’administratiu/va (C1). Batxillerat, Cicles formatius de grau superior o equivalents. 
 

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT:  
 

 Places d’administratiu/va (C1). Batxillerat, Cicles formatius de grau superior o equivalents. 

 Places de coordinador/a (A2): Graduat/da en treball social o equivalent i/o diplomat en educació 
social o habilitats/des professionals.  

 Plaça d’educador/a social (A2): Graduat/a en educació social o habilitats/des professionals. 

 Plaça de treballador/a social (A2): Graduat/a en Treball Social o equivalent. 
 



 
 
 

 

 

ÀREA DE SERVEIS JURÍDICS 
 

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

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS:  

 

 Plaça d’administratiu/va (C1). Batxillerat, Cicles formatius de grau superior o equivalents. 
 

ÀREA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 

 

 Plaça de tècnic/a d’administració electrònica (A2): Diplomatura, enginyeria tècnica o títol de grau 
universitari. 

 Plaça de tècnic/a seguretat informàtica (A2): Diplomatura, enginyeria tècnica informàtica o títol de 
grau universitari equivalent. 
 
Les titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’estar homologades a les titulacions reconegudes a 
Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa sobre aquesta matèria.  

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

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

 
f) Pels llocs de treball de de Polítiques Socials i d’Igualtat i dels llocs de treball de l’Àrea de Serveis 

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

 
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. 

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

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

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

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

 
En presentar la sol·licitud, els aspirants han d’abonar en concepte de drets d’examen per prendre 
part en les proves selectives, l’import següent:  
 
A1 i A2: 31,65 euros 
C1 i C2: 13,55 euros 
 
Exempció 

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

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

 
4. Llista d’aspirants admesos i exclosos 

 

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

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

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

- El cap de l’Àrea de la plaça la qual s’està seleccionant o persona amb la titulació corresponent. 
- Un empleat públic amb la titulació adequada en cada cas. 
 



 
 
 

 

 

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

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

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

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

b) El registre i l’accés dels aspirants a l’entrevista es du a terme a través de l’enllaç 
descrit en el punt següent.  



 
 
 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/85167602747?pwd=NVdZWmFhMk9vUnRLcmJVUy82
UXFwdz09 

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 D’INTERVENCIÓ 

 

- Proves per la plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala administrativa, 
escala d’administració general de la plantilla de personal laboral temporal del Consell 
Comarcal adscrita a l’Àrea d’Intervenció. 
 

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

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

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

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 

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

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta o del grup de classificació 
inferior (C2), a raó d’un punt per cada any o fracció superior a sis mesos, fins a un màxim de tres 
punts. 
 

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

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



 
 
 

 

 

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

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

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

 
ÀREA DE PERSONES I VALORS  

 

- Proves per la plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1,subescala administrativa, 
escala d’administració general del personal funcionari/a interí/na del Consell Comarcal 
adscrita a l’Oficina d’atenció a les persones de l’Àrea de Persones i Valors.  

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

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

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

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

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

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta o del grup de classificació 
inferior (C2), a raó d’un punt per cada any o fracció superior a sis mesos, fins a un màxim de tres 
punts. 
 

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



 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

- Proves per la plaça d’administratiu/va, grup de classificació C1, escala d’administració 
general, subescala administrativa de la plantilla del personal laboral temporal del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental adscrita als Serveis Bàsics d’Atenció Socials d’Aiguafreda, 
Figaró-Montmany i Tagamanent el 50  per cent de la jornada, i l’altre 50 per cent Serveis 
Bàsics d’Atenció Socials de Llinars del Vallès de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 
 

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

 
Prova 2. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix a desenvolupar un cas 
pràctic en relació amb el temari de l’annex III, si s’escau, mitjançant suport informàtic, i segons les 
funcions del lloc de treball. El temps per fer aquesta prova és d’una hora i mitja.  
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana. Es valora com a 
apte o no apte. En el cas que els aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta 
Permanent de Català o d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer 
la prova. 
 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que hagin 
superat la prova anterior i es valora els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 



 
 
 

 

 

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

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta o del grup de classificació 
inferior (C2), a raó d’un punt per cada any o fracció superior a sis mesos, fins a un màxim de tres 
punts. 
 

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

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

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

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

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

- Proves per la plaça de d’administratiu/va, grup de classificació C1, escala d’administració 
general, subescala administrativa de la plantilla del personal laboral temporal del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental adscrita als Serveis Bàsics d’Atenció Socials de la Garriga de 
l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.  

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

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

 



 
 
 

 

 

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

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

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

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta o del grup de classificació 
inferior (C2), a raó d’un punt per cada any o fracció superior a sis mesos, fins a un màxim de tres 
punts. 

 

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

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

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

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

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

 
 

- Proves per la plaça de d’administratiu/va, grup de classificació C1, escala d’administració 
general, subescala administrativa de la plantilla del personal laboral temporal del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental adscrita als Serveis Bàsics d’Atenció Socials de la Roca de 
l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.  

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

 



 
 
 

 

 

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

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

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 

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

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta o del grup de classificació 
inferior (C2), a raó d’un punt per cada any o fracció superior a sis mesos, fins a un màxim de tres 
punts. 
 

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

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

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

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

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

- Proves per la plaça de de coordinador/a d’equips bàsics de serveis socials del Baix 
Montseny, del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració 



 
 
 

 

 

general, de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal al 50 per cent de la 
jornada, i l’altre 50 per cent de la jornada com tècnic/a de gestió, grup de classificació A2, 
subescala tècnica de gestió de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

 
 
Fase d’oposició 
 
Prova 1. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Redacció d’un treball en relació 
amb les funcions pròpies del lloc de treball. El dia i l’hora establerts en el Decret d’admissions i 
exclusions, els aspirants es presentaran en la seu del Consell Comarcal del Vallès Oriental i rebran les 
instruccions per realitzar aquesta prova que no serà presencial. 
 
El tribunal valorarà els aspectes del treball següents: 
 

- Coneixement de la matèria 
- Competències 

- Actitud 
- Posicionament 

 
El temps per fer aquesta prova és dos dies hàbils, comptadors a l’endemà del dia fixat per la prova 1. 
S’haurà de presentar en el registre electrònic del Consell Comarcal o en l’oficina de registre del mateix 
Consell Comarcal, carrer Miquel Ricomà número 46 de Granollers. 
 
Es puntua de 0 a 10 punts i per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim.  
 
Prova 2. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Defensa del treball segons els 
aspectes següents: 
 

- Exposició del treball 
- Aclariments 
- Valoració personal del treball 

- Aprenentatge adquirit 
 

Es puntua de 0 a 10 punts i per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana. Es valora com a 
apte o no apte. En el cas que els aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta 
Permanent de Català o d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer 
la prova. 
 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que hagin superat 
la prova anterior i valora els aspectes següents: 

 

- Nivell de formació 
- Experiència professional 
- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 

Es puntua de 0 a 5 punts. 
 

Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les sol·licituds i la puntuació 
se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que hagin superat les proves, d’acord amb els 
barems següents: 

 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut professional i 

nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó de 1 punts per any o fracció superior a 6 
mesos, fins a un màxim de 4 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 2 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. 
 

c) Altres mèrits 
 
Mèrits a considerar pel Tribunal fins a 2 punts. En especial l'elaboració d'estudis, els treballs i les 
activitats de transmissió de coneixements, llevat que siguin tasques pròpies del lloc de treball. 
 
La puntuació definitiva del concurs serà el resultat de sumar la puntuació de tots els mèrits i que serà 
com a màxim amb un total de 8 punts. 

 
 

- Proves de la plaça de coordinador/a d’equips bàsics de serveis socials de Sant Pere de 
Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor, l’Ametlla del Vallès, Puiggraciós, Vilanova del Vallès, La 
Llagosta, Martorelles, Montornès del Vallès, Llinars del Vallès, Santa Eulalia de Ronçana, del 
grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la 
plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal de l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat.  

 
Fase d’oposició 
 
Prova 1. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Redacció d’un treball en relació 
amb les funcions pròpies del lloc de treball. El dia i l’hora establerts en el Decret d’admissions i 
exclusions, els aspirants es presentaran en la seu del Consell Comarcal del Vallès Oriental i rebran les 
instruccions per realitzar aquesta prova que no serà presencial. 
 
El tribunal valorarà els aspectes del treball següents: 
 

- Coneixement de la matèria 
- Competències 
- Actitud 
- Posicionament 

 
El temps per fer aquesta prova és dos dies hàbils, comptadors a l’endemà del dia fixat per la prova 1. 
S’haurà de presentar en el registre electrònic del Consell Comarcal o en l’oficina de registre del mateix 
Consell Comarcal, carrer Miquel Ricomà número 46 de Granollers. 
 
Es puntua de 0 a 10 punts i per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim.  
 
Prova 2. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Defensa del treball segons els 
aspectes següents: 
 

- Exposició del treball 

- Aclariments 
- Valoració personal del treball 



 
 
 

 

 

- Aprenentatge adquirit 
 

Es puntua de 0 a 10 punts i per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana. Es valora com a 
apte o no apte. En el cas que els aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta 
Permanent de Català o d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer 
la prova. 
 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que hagin superat 
la prova anterior i valora els aspectes següents: 

 

- Nivell de formació 
- Experiència professional 
- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 

Es puntua de 0 a 5 punts. 
 

Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les sol·licituds i la puntuació 
se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que hagin superat les proves, d’acord amb els 
barems següents: 

 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut professional i 

nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó de 1 punts per any o fracció superior a 6 
mesos, fins a un màxim de 4 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 2 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. 
 

c) Altres mèrits 
 
Mèrits a considerar pel Tribunal fins a 2 punts. En especial l'elaboració d'estudis, els treballs i les 
activitats de transmissió de coneixements, llevat que siguin tasques pròpies del lloc de treball. 
 
La puntuació definitiva del concurs serà el resultat de sumar la puntuació de tots els mèrits i que serà 
com a màxim amb un total de 8 punts. 



 
 
 

 

 

 

- Proves per la plaça d’educador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió al 
Serveis bàsics d’atenció Social de Cànoves i Samalús al 50 per cent de la jornada i de suport 
a la gestió dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental l’altre 50 per cent 
la jornada de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.  

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

 
Prova 2. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix a desenvolupar un cas 
pràctic en relació amb el temari de l’annex IV, si s’escau, mitjançant suport informàtic, i segons les 
funcions del lloc de treball. El temps per fer aquesta prova és d’una hora i mitja.  
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana. Es valora com a 
apte o no apte. En el cas que els aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta 
Permanent de Català o d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer 
la prova. 
 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que hagin 
superat la prova anterior i es valora els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

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

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

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

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

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

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



 
 
 

 

 

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

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

- Proves plaça de treballador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió de 
la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita als Serveis Bàsics 
d’Atenció Social de Cànoves i Samalús i Sant Fost de Campsentelles de l’Àrea de Polítiques 
Socials i d’Igualtat. 
 

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

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

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

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 

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

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

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

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



 
 
 

 

 

adquirida. L'antiguitat i els serveis prestats en aquesta administració no caldrà que s'acreditin 
documentalment i s'admetran i valoraran amb base a les dades que obrin en els expedients 
personals de les persones aspirants. 
 

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

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

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

- Proves plaça de treballador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió 
de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita als Serveis Bàsics 
d’Atenció Social de Montmeló de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 
 

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

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

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

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

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

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

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



 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

 
ÀREA DE SERVEIS JURÍDICS  

 

- Proves per la plaça de tècnic/ca superior de serveis jurídics, grup de classificació A1, 
subescala tècnica superior, escala d’administració general de la plantilla del personal 
funcionari interí fins que finalitzi la comissió de serveis del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, adscrita a l’Àrea de Serveis Jurídics. 

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

 
Prova 2. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix a desenvolupar un cas 
pràctic en relació amb el temari de l’annex V, si s’escau, mitjançant suport informàtic, i segons les 
funcions del lloc de treball. El temps per fer aquesta prova és d’una hora i mitja.  
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana. Es valora com a 
apte o no apte. En el cas que els aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta 
Permanent de Català o d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer 
la prova. 
 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que hagin 
superat la prova anterior i es valora els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

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



 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

- Proves per la plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1,subescala administrativa, 
escala d’administració general del personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita a 
l’Oficina Comarcal d’Habitatge de l’Àrea de Serveis Personals. 

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

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

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



 
 
 

 

 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

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

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta o del grup de classificació 
inferior (C2), a raó d’un punt per cada any o fracció superior a sis mesos, fins a un màxim de tres 
punts. 
 

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

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

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

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

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

 

 Proves per la plaça de tècnic/a d’administració electrònica del grup de classificació A2, 
subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla del personal laboral 
temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Transformació Digital i Innovació 
Tecnològica.  

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

 



 
 
 

 

 

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

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

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 Proves per la plaça de tècnic/a seguretat informàtica del grup de classificació A2, subescala 
tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla del personal laboral temporal del 
Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica.  



 
 
 

 

 

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

 
Prova 2. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix a desenvolupar un cas 
pràctic en relació amb el temari de l’annex VIII, si s’escau, mitjançant suport informàtic, i segons les 
funcions del lloc de treball. El temps per fer aquesta prova és d’una hora i mitja.  
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana. Es valora com a 
apte o no apte. En el cas que els aspirants acreditin estar en possessió del nivell C, de la Junta 
Permanent de Català o d’algun dels certificats, diplomes i títols equiparables, quedaran exempts de fer 
la prova. 
 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que hagin 
superat la prova anterior i es valora els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 

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

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

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

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

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

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



 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En allò que no està previst a les bases, es procedeix d’acord amb el que preveu el RDL 5/2015, de 30 
d’octubre, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel Reglament del personal 
al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol i, supletòriament, per la refosa 



 
 
 

 

 

en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de funció 
pública aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel RD 896/1991, pel qual s’estableixen 
les regles bàsiques i programes mínims que deu ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris 
de l’administració local, de 7 de juny, la Llei 30/1984, de mesures per a la reforma de la funció pública, 
de 2 d’agost, i la Llei 23/1988, modificació de la Llei de mesures per a la reforma de la funció pública, de 
28 de juliol. 

 
Annex I (C1. ADMINISTRATIU/VA INTERVENCIÓ)  
 

1) La comarca. Competències.  
2) Organització comarcal. Òrgans obligatoris. Òrgans complementaris. 
3) La divisió territorial comarcal  
4) L’organització comarcal. Òrgans del Consell Comarcal. 
5) Les sessions del Ple. Concepte i classes de sessions. L’ordre del dia. 
6) El règim de les sessions de la Comissió de Govern. 
7) Les notificacions. Requisits subjectius i objectius. Temps. Lloc i forma. 
8) L’activitat de les administracions públiques. Registres 
9) El personal al servei dels ens locals. Tipologies de personal.  
10) Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria, ordre del dia. Actes i certificats d’acords. 
11) Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
12) Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de  la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL). 
13) Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual s’aprova el reglament pressupostari de la llei reguladora 

de les hisendes locals. 
14) Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les 

Entitats Locals. 
 
Annex II (C1. ADMINISTRATIU/VA PERSONES I VALORS)  
 

1) Els principis fonamentals del règim polític espanyol. L’estat social i democràtic de dret. 
2) Àmbit d’aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. Objecte de la Llei. Principis generals. 
3) Normes generals de l’activitat de les administracions públiques. Drets dels ciutadans. Llengua dels 

procediments. Registres.  
4) Normes generals de l’activitat de les administracions públiques. Compareixença dels ciutadans. 

Validesa i eficàcia dels documents i còpies.  
5) Normes generals de l’activitat de les administracions públiques. Obligació de resoldre. Silenci 

administratiu. Manca de resolució expressa en procediments iniciats d’ofici. Obligatorietat de 
terminis. Còmput. Ampliació. Tramitació d’urgència.  

6) Producció i contingut dels actes administratius. Motivació i Forma. Executivitat. Efectes. Notificació. 
Publicacions. 

7) Nul·litat de ple dret i anul·labilitat del actes administratius. 
8) Procediment administratiu comú. Inici i ordenació del procediment. 
9) Instrucció del procediment administratiu comú.  
10) Finalització del procediment. Execució.  
11) La revisió dels actes en via administrativa. Recursos administratius. Principis generals. Objecte i 

classes. Fi de la via administrativa. Interposició del recurs. Suspensió de l’execució. Audiència dels 
interessats. Resolució.  

12) Recurs d’alçada: objecte i terminis. Recurs potestatiu de reposició: objecte i terminis. Recurs 
extraordinari de revisió: objecte i terminis.  

13) Els òrgans de les administracions públiques. Creació d’òrgans administratius. Competència. 
Delegació de competències. Avocació. Encàrrec de gestió. Delegació de firma. Comunicació entre 
òrgans. Instruccions i odres de servei. Els òrgans de les administracions públiques. Òrgans 
col·legiats. Abstenció i recusació. 

14) 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 consell comarcal. Organització. 
La presidència. El ple. La comissió especial de comptes. La gerència. La comissió permanent. Les 
comissions d’estudi, d’informe o de consulta. El consell d’alcaldes. Les competències i l’assistència i 
cooperació als municipis. 

15) Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  
 

 
Annex III (C1. ADMINISTRATIUS ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT) 

 

1) La comarca. Competències.  
2) Organització comarcal. Òrgans obligatoris. Òrgans complementaris. 



 
 
 

 

 

3) La divisió territorial comarcal  
4) L’organització comarcal. Òrgans del Consell Comarcal. 
5) Les sessions del Ple. Concepte i classes de sessions. L’ordre del dia. 
6) El règim de les sessions de la Comissió de Govern. 
7) Les notificacions. Requisits subjectius i objectius. Temps. Lloc i forma. 
8) L’activitat de les administracions públiques. Registres 
9) El personal al servei dels ens locals. Tipologies de personal.  
10) Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria, ordre del dia. Actes i certificats 

d’acords. 
11) Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
12) Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials. Finalitat de serveis socials. Dret d’accés als 

serveis socials. Els serveis socials bàsics. Funcions dels serveis socials bàsics. Drets i deures de 
les persones usuàries. Àrees bàsiques de serveis socials. 

 
Annex IV (A2. TREBALLADOR/A i EDUCADOR/A SOCIAL PSI)  
 

1) Pla d’actuació comarcal. 
2) Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

l'organització comarcal de Catalunya. La comarca. Competències. Organització comarcal. Òrgans 
obligatoris. Òrgans complementaris. 

3) La divisió territorial comarcal. 
4) Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Els òrgans 

col·legiats. Actes. Abstenció i recusació. 
5) Els interessats. Capacitat d’obrar i concepte d’interessat. 
6) L’activitat de les administracions públiques. Registres 
7) Termes i terminis. Còmput. Ampliació. Tramitació d’urgència. 
8) Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
9) Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials. 
10) Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 
11) Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència 
12) Cartera de Serveis Socials 2010-2011. 
13) La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de la autonomia personal i atenció a les persones 

en situació de dependència (LAPAD) 
14) Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2024. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Generalitat de Catalunya. 
 

 
Annex V (A1- TÈCNIC/A SUPERIOR SERVEIS JURÍDICS) 
 

1) Pla d’actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
2) 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: Objecte i finalitat. Àmbit d’aplicació. Àmbit subjectiu.  

3) 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: Règim aplicable als negocis jurídics exclosos. Convenis i 
comandes de gestió. Negocis jurídics i contractes exclosos en l’àmbit internacional. Negocis i 
contractes exclosos en l’àmbit de la recerca, el desenvolupament i la innovació. Relacions 
jurídiques, negocis i contractes exclosos en l’àmbit del domini públic i en l’àmbit patrimonial. 
Negocis i contractes exclosos en l’àmbit financer. Altres negocis o contractes exclosos. 

4) 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: Qualificació dels contractes. Contracte d’obres. Contracte de 
concessió d’obres. Contracte de concessió de serveis. Contracte de subministrament. Contracte de 
serveis. Contractes mixtos. 

5) 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, contractes subjectes a una regulació harmonitzada: 
Delimitació general. Contractes d’obres, de concessió d’obres i de concessió de serveis subjectes a 
una regulació harmonitzada: llindar. Contractes de subministrament subjectes a una regulació 
harmonitzada: llindar. Contractes de serveis subjectes a una regulació harmonitzada: llindar. 
Contractes subvencionats subjectes a una regulació harmonitzada. 

6) 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, contractes administratius i contractes privats: Règim jurídic 
aplicable als contractes del sector públic. Contractes administratius. Contractes privats. Jurisdicció 
competent. 



 
 
 

 

 

7) 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, del recurs especial: recurs especial en matèria de 
Contractació. Actes recurribles. Òrgan competent per a la resolució del recurs en les comunitats 
autònomes i entitats locals. Recursos contra actes de poders adjudicadors que no siguin 
Administració pública i en relació amb contractes subvencionats. Legitimació. Sol·licitud de mesures 
cautelars. Iniciació del procediment i termini. Forma i lloc d’interposició del recurs especial. Accés a 
l’expedient. Efectes derivats de la interposició del recurs. Comunicacions i notificacions. Inadmissió. 
Tramitació del procediment. Resolució del recurs especial. Indemnitzacions i multes. Efectes de la 
resolució del recurs especial. Emplaçament de les parts davant els òrgans de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

8) 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, Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del 
contracte i la seva revisió: Objecte del contracte. Pressupost base de licitació. Valor estimat. Preu. 
Revisió de preus en els contractes de les entitats del sector públic. Procedència i límits. Revisió en 
casos de demora en l’execució. Pagament de l’import de la revisió. 

9) 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, Modificació dels contractes: Potestat de modificació del 
contracte. Modificacions que preveu el plec de clàusules administratives particulars. Modificacions 
que no preveu el plec de clàusules administratives particulars: prestacions addicionals, 
circumstàncies imprevisibles i modificacions no substancials. Obligatorietat de les modificacions del 
contracte. Especialitats procedimentals. 

10) 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, Suspensió i extinció dels contractes: Suspensió dels 
contractes. Extinció dels contractes. Compliment dels contractes i recepció de la prestació. Causes 
de resolució. Aplicació de les causes de resolució. Efectes de la resolució. 

11) 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: Competències en matèria de contractació en les entitats 
locals. Normes específiques de contractació pública en les entitats locals. 

12) Dels consorcis: Definició i activitats pròpies. Règim jurídic. Règim d’adscripció. Règim de personal. 
Règim pressupostari, de comptabilitat, control economicofinancer i patrimonial. Creació. Contingut 
dels estatuts. Causes i procediment per a l’exercici del dret de separació d’un consorci. Efectes de 
l’exercici del dret de separació d’un consorci. Dissolució del consorci. 

13) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de l’Ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu: Àmbit. Òrgans i competències.  

14) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: Competència 
territorial dels Jutjats i Tribunals. 

15) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, les parts: 
capacitat processal, legitimació, representació i defensa de les parts.  

16) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, objecte del 
recurs contenciós administratiu: Activitat administrativa impugnable. Pretensions de les parts. 
Acumulació. Quantia del recurs.  

17) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, del procediment 
contenciós administratiu: Procediment en primera o única instància. Diligència preliminars. 
Interposició del recurs i reclamació de l’expedient. Emplaçament dels demandats i admissió del 
recurs.  

18) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, del procediment 
contenciós administratiu: Demanda i contestació. Al·legacions prèvies en el procediment contenciós 
administratiu. La prova. 

19) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, del procediment 
contenciós administratiu: vista i conclusions. Sentència. Altres formes d’acabament del procediment.  

20) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: el procediment 
abreujat. 

21) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: recursos contra 
resolucions processals. Recursos contra provisions i interlocutòries.  

22) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: Recurs ordinari 
d’apel·lació. Recurs de cassació.  

23) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: recurs de 
cassació per a la unificació de doctrina. Recurs de cassació en interès de la llei. De la revisió de 
sentències. Recursos contra les resolucions del secretari judicial. 

24) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: execució de 
sentències.  



 
 
 

 

 

25) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, dels 
Procediments especials: Procediment per a la protecció dels drets fonamentals de la persona.  

26) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: la qüestió 
d’il·legalitat. 

27) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: mesures 
cautelars.  

28) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: Incidents i 
invalidesa d’actes processals. Costes processals.  

 
Annex VI (C1- ADMINISTRAU/VA SERVEIS PERSONALS, OCH)  

 
1) La comarca. Competències.  

2) Organització comarcal. Òrgans obligatoris. Òrgans complementaris. 
3) La divisió territorial comarcal  
4) L’organització comarcal. Òrgans del Consell Comarcal. 
5) Les sessions del Ple. Concepte i classes de sessions. L’ordre del dia. 
6) El règim de les sessions de la Comissió de Govern. 
7) Les notificacions. Requisits subjectius i objectius. Temps. Lloc i forma. 
8) L’activitat de les administracions públiques. Registres 
9) El personal al servei dels ens locals. Tipologies de personal.  
10) Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria, ordre del dia. Actes i certificats d’acords. 
11) Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
12) La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge 
13) El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. 
14) 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.  
15) Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en 

risc d'exclusió residencial. 
 

ANNEX VII (A2-TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA) 
 

1) L’organització comarcal a Catalunya. Criteris de l’organització comarcal 
2) La divisió territorial comarcal  
3) L’organització comarcal. Òrgans del Consell Comarcal. 
4) Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Els òrgans 

col·legiats. Actes. Abstenció i recusació. 
5) Els interessats. Capacitat d’obrar i concepte d’interessat. 
6) L’activitat de les administracions públiques. Registres 
7) Termes i terminis. Còmput. Ampliació. Tramitació d’urgència. 
8) Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
9) Pla d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
10) El document i expedient electrònic.  
11) El registre electrònic. Les notificacions. Requisits subjectius i objectius. Temps. Lloc i forma. 
12) Implantació de l'e-Administració a una AAPP.  
13) La signatura electrònica. La certificació i la firma electrònica. Tipologia i ús dels certificats. Emissió 

de certificats. Utilització de certificats i firma electrònica en les administracions públiques.  
14) La interoperabilitat i sistemes oberts. Esquema Nacional d'Interoperabilitat.  
15) Eines del Consorci AOC 
 
Annex VIII (A2-TÈCNIC SEGURETAT INFORMÀTICA)  
 

1) L’organització comarcal a Catalunya. Criteris de l’organització comarcal.  
2) La divisió territorial comarcal.  
3) L’organització comarcal. Òrgans del Consell Comarcal. 
4) Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Els òrgans 

col·legiats. Actes. Abstenció i recusació. 
5) Els interessats. Capacitat d’obrar i concepte d’interessat. 
6) L’activitat de les administracions públiques. Registres 
7) Termes i terminis. Còmput. Ampliació. Tramitació d’urgència. 
8) Pla d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
9) Gestió d’identitats i accessos. Eines d’administració de perfils d’usuaris. Eines d’autenticació i 

identificació.  
10) Equipament del lloc de treball. Maquinari i programari. Gestió d’inventari. Distribució programari. 

Escriptoris virtuals.  
11) Centres de procés de dades. Sistemes d’alimentació ininterrompuda. Seguretat física. Cablatge. 

Eficiència energètica.  



 
 
 

 

 

12) Emmagatzematge. Redundància de dades i còpies de seguretat. Tipus de discos i configuracions 
RAID. Servidors físics i virtuals.  

13) Gestors de bases de dades. Gestors documentals. Sistemes de gestió empresarial. Servidors 
d’aplicacions.  

14) Xarxes WAN, MAN i LAN. Xarxes sense fils. Telefonia IP. Monitorització. Estàndards.  
15) Sistemas operatius, configuració, tasques de manteniment i instal·lació. 
16) Seguretat en les comunicacions. Seguretat perimetral i del lloc de treball. Política de seguretat. 

ENS.  
17) Serveis al núvol: Paas i laaS i serveis més habituals. Tipus de servei. Avantatges i inconvenients 

 
ANNEX IX 

 
Declaració jurada o promesa de no haver estat condemnat per sentència ferma de algun delicte contra 
la llibertat i indemnitat sexual ni pel delicte de tràfic de persones.  
 
El senyor/a __________________ amb DNI ___________ amb el lloc de treball adscrit a L’Àrea de 
___________________________________qualificat com a lloc de treball amb contacte habitual amb 
menors. Declaro i/o prometo, als efectes establerts per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del 
sistema de protecció a la infància i l'adolescència, que: No he estat condemnat per sentència ferma per 
delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni pel delicte de tràfic de persones i, en aquest sentit, 
autoritzo al Consell Comarcal del Vallès Oriental a comprovar la veracitat de la meva declaració, 
mitjançant la consulta d'inexistència d'antecedents per delictes sexuals a través de la plataforma Via 
Oberta de l'EACAT.  
 
 
Granollers, ......... de ................... de 20.. (Signatura).  
 
 
 
AREA DE PERSONES I VALORS DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL. D'acord amb 
l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres 
dades seran incorporades al fitxer "Gestió de Personal", del qual sigui responsable el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental. La finalitat del fitxer és donar compliment al requisit d'ocupació previst en la Llei 
26/2015, pel que fa als llocs de treball amb contacte habitual amb menors. Podeu exercir els drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, carrer Ricomà, 46, 08401 Granollers. Amb la vostra signatura autoritzeu la unitat responsable 
del fitxer a tractar les vostres dades amb la finalitat indicada. 
 
 

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

 
 

 

2. El 22 de setembre 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 els annexos que regulen els processos per a seleccionar els llocs de 
treball temporals següents: 

 
BASES (NO CONVOCATÒRIA) QUE REGULEN ELS PROCESSOS DE SELECCIÓ I 
PROVISIÓ DE PERSONAL TEMPORALS 
  
1. Objecte de les bases 

 
Aquestes bases regulen els processos selectius de les places temporals que es detallen 
a continuació. El procediment de selecció es regirà per la convocatòria pública, que 
correspon al president del Consell Comarcal, i pel que disposen aquestes bases 
reguladores, en compliment del principi de publicitat. 
 
La convocatòria de cada procés selectiu de les places incloses en aquestes bases, 
mitjançant Decret de Presidència, es farà pública a través del Butlletí Oficial de la 
Província i al web del Consell Comarcal www.vallesoriental.cat.  

 
Els processos selectius regulats per aquestes bases són els de les places temporals 
següents:  

 
ÀREA D’INTERVENCIÓ 
 

- Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala 
administrativa, escala d’administració general de la plantilla de personal laboral 
temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea d’Intervenció. 
 
SOU BRUT ANUAL: 25.142,26 € 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests llocs de treball seran en relació amb les 
funcions següents: 
 
Executar l’activitat administrativa d’Intervenció sota les instruccions i coordinació del 
interventor i seguint els procediments establerts i la normativa vigent.  

 



 
 
 

 

 

1. Registrar, analitzar, tramitar i comptabilitzar les factures  
2. Analitzar, comptabilitzar i tramitar el pressupost de despeses i ingressos del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental i les operacions extra-pressupostaries  
3. Confeccionar, analitzar i tramitar el pressupost del CCVO  
4. Confeccionar, analitzar i tramitar la seva comptabilització de la nòmina al programa 

de comptabilitat  
5. Registrar, analitzar, tramitar la gestió del patrimoni. Aquesta amb la incorporació de 

l’interventor es torna a activar. 
6. Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius, així com dels 

contractes amb tercers que aquests requereixen  
7. Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com 

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

 
ÀREA DE PERSONES I VALORS 
 

- Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala 
administrativa, escala d’administració general del personal funcionari interí del 
Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Persones i Valors, Oficina d’Atenció a les 
Persones. 

 
SOU BRUT ANUAL: 25.142,26 € 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les tasques que corresponen a aquest lloc de treball estan relacionades amb les 
funcions següents: 
 
1. Realització de tasques administratives preparatòries o derivades de la gestió 

administrativa superior; comprovació de documentació. 
o Tasques de tràmit i redacció 
o Suport mecanogràfic 
o Equip d'oficines, Informàtica bàsica i càlcul; Informació i despatx al públic.  
o Transferència de documentació a l'Arxiu General.  

2. Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius, així com dels 
contactes amb tercers que aquests requereixen.  

3. Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com 
elaborar bases de dades i documents de treball facilitadors per a la tasca 
encomanada.  

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

o Atenció al públic 
o Tramitar registre d’entrades i sortides 
o Preparar les sortides per enviar per correu 
o Atendre trucades 

 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
 

-  Una plaça d’administratiu/va, grup de classificació C1, escala d’administració 
general, subescala administrativa de la plantilla del personal laboral temporal del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita als Serveis Bàsics d’Atenció Socials 
d’Aiguafreda, Figaró-Montmany i Tagamanent, el 50 per cent de la jornada, i l’altre 
50 per cent a Serveis Bàsics d’Atenció Socials de Llinars del Vallès de l’Àrea de 
Polítiques Socials I d’Igualtat. 

 



 
 
 

 

 

SOU BRUT ANUAL: 25.142,26 € 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les funcions assignades a aquest lloc de treball són les següents:  

 
1. Realització de tasques administratives preparatòries o derivades de la gestió 

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

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

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

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

- Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, escala d’administració 
general, subescala administrativa de la plantilla del personal laboral temporal del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita als Serveis Bàsics d’Atenció Socials 
de La Garriga de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.  

 
SOU BRUT ANUAL: 25.142,26 € 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les funcions assignades a aquest lloc de treball són les següents:  

 
1. Realització de tasques administratives preparatòries o derivades de la gestió 

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

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

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

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

 
- Una plaça d’administratiu/va, grup de classificació C1, escala d’administració 

general, subescala administrativa de la plantilla del personal laboral temporal del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita als Serveis Bàsics d’Atenció Socials 
de La Roca del Vallès, de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.  

 
SOU BRUT ANUAL: 25.142,26 € 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  



 
 
 

 

 

 
Les funcions assignades a aquest lloc de treball són les següents: 

 
1. Realització de tasques administratives preparatòries o derivades de la gestió 

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

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

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

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

 
- Una plaça de coordinador/a d’equips bàsics de serveis socials del Baix Montseny, 

del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració 
general al 50% de la jornada, i l’altre 50% de la jornada com tècnic/a de gestió, 
grup de classificació A2, de la plantilla del personal laboral temporal del Consell 
Comarcal subescala tècnica de gestió de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

 
SOU BRUT ANUAL: 38.344,40 € 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les funcions assignades a aquest lloc de treball són les relacionades amb les tasques 
següents:  
 
Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran en relació amb les 
funcions pròpies dels Serveis basic d’atenció social segon l’article 17 de la Llei 12/2007, 
d’11 d’octubre, de serveis socials. 
 
Pel que fa a la coordinació s’afegeixen:  
 
1. Aportar reflexió i anàlisi. Tant a nivell polític com tècnic. 
2. Donar a conèixer bones pràctiques, tant de la pròpia comarca com d’altres 

comarques. 
3. Establir i acordar criteris tècnics, sempre en relació a l’atenció de les persones, que 

garanteixin l’aplicació dels mateixos criteris tècnics. Entre d’altres aspectes s’incidirà 
en els aspectes següents: 

• Unificar recollida de dades amb l’Hèstia. 
• Realització de diagnòstics i plans de millora de les persones usuàries del 

servei. 
• Fomentar i acompanyar en el desenvolupament del treball grupal i comunitari. 
• Millorar i consensuar els processos d’atenció (ex. Recepció, urgències, 

professional de referència...) 
4. Establir i acordar línies d’organització dels serveis, com ara l’acompanyament i 

suport en la implantació del model de Serveis d’Intervenció Socioeducativa segons el 
model del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

5. Compartir coneixement que millori la praxis professional.  
6. Coordinar, la planificació i el seguiment de les accions amb el responsable polític i/o 

la persona cap de l’Àrea de Serveis i Atenció a les Persones. 



 
 
 

 

 

7. Incorporar la transferència de coneixement com un dels elements que donen 
seguretat en el treball i la praxis professional, permetent així una millor atenció a les 
persones. 

8. Garantir accés a la formació als professionals per millorar les capacitats adients en el 
procés d’atenció a les persones. 

9. Garantir i impulsar espais de supervisió que aportin reflexió i permetin la millora de la 
praxis professional. 

10. Interrelacionar el municipi, l’àrea bàsica de serveis socials i la comarca com una 
fórmula que permet reforçar, retroalimentar i construir conjuntament els serveis, els 
processos d’intervenció, les metodologies i el coneixement. 

11. Coordinar la gestió de programes, serveis i recursos dels serveis socials bàsic 
 

- Una plaça de coordinador/a d’equips bàsics de serveis socials de Sant Pere de 
Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor, l’Ametlla del Vallès, Puiggraciós, Vilanova del 
Vallès, La Llagosta, Martorelles, Montornès del Vallès, Llinars del Vallès, Santa 
Eulalia de Ronçana, del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, 
escala d’administració general, de la plantilla del personal laboral temporal del 
Consell Comarcal de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.  
 
SOU BRUT ANUAL: 42.921 € 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les funcions assignades a aquest lloc de treball són les relacionades amb les tasques 
següents.  

 
1. Comunicació amb els responsables polítics. Proximitat, accessibilitat i definir línies 

polítiques en matèria de serveis socials. 
2. Coordinació amb els coordinadors/es dels municipis amb professionals contractats 

pel Consell. 
3. Suport tècnic, en relació a : 

• La intervenció de casos 
• Memòries i justificacions 
• Unificació de dades HÈSTIA i seguiment 
• Incidir en l’elaboració de diagnòstics, plans de millora individual o familiar i fer 

avaluació 
• Elaboració de Serveis d’Intervenció Socioeducativa 
• Elaboració documents pràctics per als professionals 
• Manual d’acollida per als professionals que s’incorporen 
• Millorar el flux d’informació entre professionals, ajuntament i Consell 
• Implantació i seguiment de criteris comuns a nivell comarcal 
• Reforçar el treball en xarxa comunitari i grupal 
• Temes diversos de la pràctica diària (pobresa energètica, renda garantida, garantia 

de drets dels ciutadans, pràctiques eficients, etc.) 
• Assessorament i supervisió d’informes tècnics que s’emeten a altres administracions 

i serveis (jutjats, DGAIA, fiscalia, etc) 
 

- Una plaça d’educador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica de 
gestió al Serveis bàsics d’atenció Social de Cànoves i Samalús al 50 per cent de la 
jornada, i de suport a la gestió dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental l’altre 50 per cent la jornada, de la plantilla del personal laboral 
temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.  

 
SOU BRUT ANUAL: 33.770,04 € 
 



 
 
 

 

 

El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les funcions assignades a aquest lloc de treball són les relacionades amb les tasques 
següents:  
 
1. Li correspon la realització d'activitats administratives; direcció administrativa, gestió, 

estudi i proposta; preparació de normativa; elaboració d'informes; inspecció, execució 
i control. Serveis socials bàsics propis Llei 30/2007 de 12 d'octubre de serveis 
socials. Acord de zonificació. 

2. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 
territorial. 

3. Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i 
els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 

4. Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de 
necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial 
o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord 
amb la legislació de protecció de dades. 

5. Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui 
ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests 
darrers casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han 
d'elaborar el dit programa. 

6. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal quan correspongui. 

7. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

8. Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats 
de convivència i els grups en situació de risc. 

9. Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de 
convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

10. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents. 

11. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 
tecnològica i residencial.  

12. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
13. Gestionar prestacions d'urgència social. 
14. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col•lectius més vulnerables. 
15. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal 

i les altres que li siguin atribuïdes. 
16. Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals 

dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les 
que actuen en l'àmbit dels serveis socials. Informar a petició de jutges i fiscals sobre 
la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials. 
 

- Una plaça de treballador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica de 
gestió de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita als 
Serveis Bàsics d’Atenció Social de Cànoves i Samalús i Sant Fost de Campsentelles 
de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 
 
SOU BRUT ANUAL: 33.770,04 € 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  

 



 
 
 

 

 

Les funcions assignades a aquest lloc de treball són les relacionades amb les tasques 
següents:  
 
Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis 
socials de Catalunya 2010-2013. 
 
1. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 

territorial. 
2. Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els 

recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 
3. Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de 

necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o 
social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord amb 
la legislació de protecció de dades. 

4. Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui 
ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests 
darrers casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han 
d'elaborar el dit programa. 

5. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal quan correspongui. 

6. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

7. Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats 
de convivència i els grups en situació de risc. 

8. Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de 
convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

9. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
10. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 

tecnològica i residencial.  
11. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
12. Gestionar prestacions d'urgència social. 
13. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col•lectius més vulnerables. 
14. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i 

les altres que li siguin atribuïdes. 
15. Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels 

altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que 
actuen en l'àmbit dels serveis socials. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la 
situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials. 

 
- Una plaça de una plaça de treballador/a social del grup de classificació A2, subescala 

tècnica de gestió de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal 
adscrita als Serveis Bàsics d’Atenció Social de Montmeló de l’Àrea de Polítiques 
Socials i d’Igualtat. 
 
SOU BRUT ANUAL: 33.770,04 € 

 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  

 
Les funcions assignades a aquest lloc de treball són les relacionades amb les tasques 
següents:  
 



 
 
 

 

 

Les previstes al Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la cartera de serveis 
socials de Catalunya 2010-2013. 

 
1. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 

territorial. 
2. Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i 

els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés. 
3. Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de 

necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o 
social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, d'acord 
amb la legislació de protecció de dades. 

4. Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui 
ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests 
darrers casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han 
d'elaborar el dit programa. 

5. Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de 
l'autonomia personal quan correspongui. 

6. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

7. Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats 
de convivència i els grups en situació de risc. 

8. Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de 
convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili. 

9. Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents. 

10. Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 
tecnològica i residencial.  

11. Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
12. Gestionar prestacions d'urgència social. 
13. Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col•lectius més vulnerables. 
14. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i 

les altres que li siguin atribuïdes. 
15. Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals 

dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les 
que actuen en l'àmbit dels serveis socials. Informar a petició de jutges i fiscals sobre 
la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials. 

 
ÀREA DE SERVEIS JURÍDICS 

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

subescala tècnica superior, escala d’administració general de la plantilla del 
personal funcionari interí fins que finalitzi la comissió de serveis del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, adscrita a l’Àrea de Serveis Jurídics. 

 
SOU BRUT ANUAL: 35.560,42 € 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les funcions assignades a aquest lloc de treball són les següents.  
 
1. Redactar i revisar expedients de contractació (plecs, actes, acords, contractes, 

informes, entre d’altres). 



 
 
 

 

 

2. Redactar i revisar convenis 
3. Redactar i revisar bases per a l’atorgament de subvencions i els respectius acords 
4. Redactar i revisar ordenances, fiscals i reglamentaries.  
5. Redactar, analitzar i revisar recursos administratius 
6. Redactar i revisar escrits d’al•legacions i altra documentació jurídica  
7. Examinar i contestar recursos administratius 
8. Cerca de doctrina, jurisprudència i legislació per orientar els serveis comarcals 
9. Elaborar i obrir expedients sancionadors, i en matèria de responsabilitat patrimonial 
10. Redactar informes jurídics 
11. Assistir jurídicament a ajuntaments i altres ens en el marc de convenis de 

col•laboració 
12. Interlocutor amb tercers sobre els temes pels quals se li faculti 
13. Analitzar i preparar expedients judicials 
14. Analitzar i orientar jurídicament les propostes de les àrees del CCVOR 
15. Redactar propostes, dictàmens i acords del òrgans de govern del CCVOR 
16. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

 
 

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS  
 

- Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1,subescala administrativa, 
escala d’administració general de la plantilla del personal laboral temporal del 
Consell Comarcal adscrita a l’Oficina Comarcal d’Habitatge de l’Àrea de Serveis 
Personals. 
 
SOU BRUT ANUAL: 25.142,26 € 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  
 
Les funcions assignades a aquest lloc de treball són les següents:  

 
1. Tramitar els expedients de l'Àrea de Serveis a la persona i fer el seguiment dels 

mateixos d'acord amb les directrius i els procediments establerts. 
2. Atendre al públic personalment i telefònicament en totes aquelles qüestions de 

l’àmbit d’adscripció per a les que estigui facultat/da. 
3. Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades 

relatives als indicadors i les incidències del servei per tal d’elaborar les estadístiques 
corresponents.  

4. Realitzar el suport administratiu al personal tècnic de l’àmbit d’adscripció. 
5. Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, 

empreses, etc. així com amb altres departaments de la Corporació per tal de 
realitzar adequadament les tasques assignades. 

6. Controlar que la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta així com 
mantenir actualitzat l’arxiu, arxivat i classificant documents i correspondència, i 
preparar les transferències per a l’arxiu definitiu segons els criteris fixats de gestió 
documental.  

7. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els 
equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la 
normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 

8. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica 
i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria 
de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i 
confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada 
acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació. 

9. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 



 
 
 

 

 

 
 

ÀREA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 
 
- Una plaça de de tècnic/a d’administració electrònica del grup de classificació A2, 

subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla del 
personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Transformació 
Digital i Innovació Tecnològica.  

 
SOU BRUT ANUAL: 34.248,14 € 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  

 
Les tasques que corresponen a aquest lloc de treball estan relacionades amb les 
funcions següents.  
1. Gestió i supervisió del projecte de desplegament del sistema de gestió d’expedients.  
2. Decisions sobre configuració i parametrització del sistema. 
3. Suport en els processos de canvi organitzatiu i gestió del canvi a cadascun dels 

organismes. 
4. Suport a la gestió d’incidències en relació amb l’ús de documents electrònics.  
5. Identificació de necessitats i proposta de les alternatives tecnològiques, jurídiques, de 

gestió documental i organitzatives més adients per resoldre les diferents necessitats 
que presenten les actuacions del Full de Ruta d’Administració Electrònica del CASG.  

6. Coordinació dels recursos del projecte, interlocució amb els diferents organismes 
 
- Una plaça de de tècnic/a de seguretat informàtica del grup de classificació A2, 

subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla del 
personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Transformació 
Digital i Innovació Tecnològica.  

 
SOU BRUT ANUAL: 34.248,14 € 
 
El sistema de selecció i provisió d’aquesta plaça serà per concurs oposició i torn lliure.  

 
Les tasques que corresponen a aquest lloc de treball estan relacionades amb les 
funcions següents. 

 
1. Elaborar, implantar i adaptar les polítiques de seguretat de la informació. 
2. Treballar per a aconseguir una total seguretat de les dades de l'empresa, així com la 

privacitat d'aquests. 
3. Supervisar, controlar i administrar l'accés a la informació de l'empresa, i dels seus 

treballadors. 
4. Garantir el compliment de la normativa relacionada amb la seguretat de la informació. 
5. Elaborar un conjunt de mesures de resposta davant problemes de seguretat 

relacionats amb la informació, incloent la recuperació davant desastres. 
6. Supervisar i coordinar a l'equip encarregat de dur a terme les mesures de resposta 

en cas de bretxes de seguretat. 
7. Controlar, millorar i adaptar l'arquitectura de seguretat de la informació en la seva 

empresa. 
8. Operacions de seguretat de la informació en sentit ampli, la qual cosa inclou des de 

treballs com a forense de dades fins a programes de formació per a lluitar contra el 
frau i el robatori d'informació. 

9. Assumirà les responsabilitat i funcions de la figura definida al ENS com Responsable 
de Seguretat de la Informació i Responsable de Seguretat Corporativa. 

  



 
 
 

 

 

2. Condicions i requisits de participació de les persones aspirants  
 

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

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

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

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

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

 
ÀREA D’INTERVENCIÓ:  

 

 Plaça d’administratiu/va (C1). Batxillerat, Cicles formatius de grau superior o equivalents. 
 
ÀREA DE PERSONES I VALORS  
 

 Plaça d’administratiu/va (C1). Batxillerat, Cicles formatius de grau superior o equivalents. 
 

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT:  
 

 Places d’administratiu/va (C1). Batxillerat, Cicles formatius de grau superior o 
equivalents. 

 Places de coordinador/a (A2): Graduat/da en treball social o equivalent i/o diplomat en 
educació social o habilitats/des professionals.  

 Plaça d’educador/a social (A2): Graduat/a en educació social o habilitats/des 
professionals. 

 Plaça de treballador/a social (A2): Graduat/a en Treball Social o equivalent. 
 

ÀREA DE SERVEIS JURÍDICS 

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

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS:  
 

 Plaça d’administratiu/va (C1). Batxillerat, Cicles formatius de grau superior o equivalents. 
 

ÀREA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 
 

 Plaça de tècnic/a d’administració electrònica (A2): Diplomatura, enginyeria tècnica o títol 
de grau universitari. 

 Plaça de tècnic/a seguretat informàtica (A2): Diplomatura, enginyeria tècnica informàtica 
o títol de grau universitari equivalent. 
 



 
 
 

 

 

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

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

 
e) No estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 

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

 
f) Pels llocs de treball de de Polítiques Socials i d’Igualtat i dels llocs de treball de l’Àrea de 

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

 
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. 

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

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

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

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

 
En presentar la sol·licitud, els aspirants han d’abonar en concepte de drets d’examen per 
prendre part en les proves selectives, l’import següent:  
 
A1 i A2: 31,65 euros 
C1 i C2: 13,55 euros 
 
Exempció 

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

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

 
4. Llista d’aspirants admesos i exclosos 

 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el president del Consell Comarcal dicta un 
decret, en el termini d’un mes, i declara aprovada la llista provisional dels aspirants admesos 
i exclosos, que s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es 
concedeix un termini de deu dies hàbils a l’efecte d’efectuar reclamacions, en els termes que 
preveu l’article 68 de la LPACAP. 
 
Així mateix, a l’esmentat decret s’anuncia el lloc, la data i l’hora d’inici de les proves; l’ordre 
d’actuació dels aspirants i la composició del tribunal qualificador. 
 
La relació d’admesos ha de contenir el nom, els cognoms dels aspirants, ordenats 
alfabèticament segons els cognoms. 



 
 
 

 

 

 
La relació d’exclosos, que figura a continuació de l’anterior, s’ordena, en primer lloc, per les 
causes d’exclusió, d’acord amb els requisits i les formalitats exigits en aquestes bases i, dins 
de cada grup, per l’ordre alfabètic del cognom dels aspirants, amb expressió del document 
d’identitat. 
 
5. Tribunal qualificador 
 
El tribunal qualificador de les proves nomenat pel president del Consell Comarcal està 
constituït per: 
 
a) President 
 

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

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

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

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

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



 
 
 

 

 

 
6. Inici i desenvolupament del procediment de selecció 
 
El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del 
Consell Comarcal.  
 
La convocatòria, mitjançant Decret de Presidència es farà pública a través del Butlletí Oficial 
de la Província i al web del Consell Comarcal www.vallesoriental.cat.  
 
Per identificar-se els aspirants han de concórrer a cada exercici amb el document d’identitat. 
 
De conformitat amb l’establert a l’article 70 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) que obliga a la instrucció 
electrònica de tots els expedients administratius, el secretari del Tribunal de procés selectiu 
digitalitzarà i emetrà copia autèntica en el moment de finalització de la prova dels documents 
manuscrits que constitueixen la contestació de les persones aspirants a les diferents proves 
del procés de selecció.  
 
Les entrevistes als candidats podran fer-se mitjançant videoconferència, mitjà que permetria 
complir el requisit de constatació de la presència personal durant el desenvolupament de 
l’entrevista, tant del candidat com dels membres de Tribunal, conèixer la identitat dels 
membres i participants, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què 
aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps 
real.  
 
Cal tenir disponibilitat dels mitjans durant la sessió i la participació dels candidats en 
l’entrevista cal que es pugui constatar en l’expedient administratiu mitjançant la gravació.  
 

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

b) El registre i l’accés dels aspirants a l’entrevista es du a terme a través de l’enllaç 
descrit en el punt següent.  
https://us02web.zoom.us/j/85167602747?pwd=NVdZWmFhMk9vUnRLcmJVUy82
UXFwdz09 

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 D’INTERVENCIÓ 
 
- Proves per la plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala 

administrativa, escala d’administració general de la plantilla de personal laboral 
temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea d’Intervenció. 
 

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



 
 
 

 

 

Per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 

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

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

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

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

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta o del grup de 
classificació inferior (C2), a raó d’un punt per cada any o fracció superior a sis mesos, 
fins a un màxim de tres punts. 
 

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

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

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



 
 
 

 

 

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

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el 
supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà 
a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
 
ÀREA DE PERSONES I VALORS  
 
- Proves per la plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1,subescala 

administrativa, escala d’administració general del personal funcionari/a interí/na 
del Consell Comarcal adscrita a l’Oficina d’atenció a les persones de l’Àrea de 
Persones i Valors.  

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

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

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

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

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



 
 
 

 

 

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

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta o del grup de 
classificació inferior (C2), a raó d’un punt per cada any o fracció superior a sis mesos, 
fins a un màxim de tres punts. 
 

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

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

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

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

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el 
supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà 
a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
 
ÀREA DE POLITIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
 
- Proves per la plaça d’administratiu/va, grup de classificació C1, escala 

d’administració general, subescala administrativa de la plantilla del personal 
laboral temporal del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita als Serveis 
Bàsics d’Atenció Socials d’Aiguafreda, Figaró-Montmany i Tagamanent el 50  per 
cent de la jornada, i l’altre 50 per cent Serveis Bàsics d’Atenció Socials de Llinars 
del Vallès de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 
 

Fase oposició 
 
Prova 1. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en 
relació amb el temari de l’annex III. El temps per fer aquesta prova és d’una hora. Es puntua 
de 0 a 10 punts.  



 
 
 

 

 

 
Per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 

 
Prova 2. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix a 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb el temari de l’annex III, si s’escau, mitjançant 
suport informàtic, i segons les funcions del lloc de treball. El temps per fer aquesta prova és 
d’una hora i mitja.  
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana. Es 
valora com a apte o no apte. En el cas que els aspirants acreditin estar en possessió del 
nivell C, de la Junta Permanent de Català o d’algun dels certificats, diplomes i títols 
equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 
 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i es valora els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

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

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta o del grup de 
classificació inferior (C2), a raó d’un punt per cada any o fracció superior a sis mesos, 
fins a un màxim de tres punts. 
 

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

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



 
 
 

 

 

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

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

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el 
supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà 
a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
 
- Proves per la plaça de d’administratiu/va, grup de classificació C1, escala 

d’administració general, subescala administrativa de la plantilla del personal 
laboral temporal del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita als Serveis 
Bàsics d’Atenció Socials de la Garriga de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.  

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

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

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

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

- Aptitud laboral 
 
Es puntua de 0 a 5 punts. 



 
 
 

 

 

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

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta o del grup de 
classificació inferior (C2), a raó d’un punt per cada any o fracció superior a sis mesos, 
fins a un màxim de tres punts. 
 
 

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

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

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

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

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

 
 
- Proves per la plaça de d’administratiu/va, grup de classificació C1, escala 

d’administració general, subescala administrativa de la plantilla del personal 
laboral temporal del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita als Serveis 
Bàsics d’Atenció Socials de la Roca de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.  

 
Fase oposició 
 



 
 
 

 

 

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

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

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

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

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

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta o del grup de 
classificació inferior (C2), a raó d’un punt per cada any o fracció superior a sis mesos, 
fins a un màxim de tres punts. 
 

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

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



 
 
 

 

 

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

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

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

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

Baix Montseny, del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala 
d’administració general, de la plantilla del personal laboral temporal del Consell 
Comarcal al 50 per cent de la jornada, i l’altre 50 per cent de la jornada com 
tècnic/a de gestió, grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió de l’Àrea 
de Polítiques Socials i d’Igualtat. 

 
 
Fase d’oposició 
 
Prova 1. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Redacció d’un treball en 
relació amb les funcions pròpies del lloc de treball. El dia i l’hora establerts en el Decret 
d’admissions i exclusions, els aspirants es presentaran en la seu del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i rebran les instruccions per realitzar aquesta prova que no serà presencial. 
 
El tribunal valorarà els aspectes del treball següents: 
 

- Coneixement de la matèria 
- Competències 
- Actitud 
- Posicionament 

 
El temps per fer aquesta prova és dos dies hàbils, comptadors a l’endemà del dia fixat per 
la prova 1. S’haurà de presentar en el registre electrònic del Consell Comarcal o en l’oficina 
de registre del mateix Consell Comarcal, carrer Miquel Ricomà número 46 de Granollers. 
 
Es puntua de 0 a 10 punts i per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim.  
 
Prova 2. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Defensa del treball 
segons els aspectes següents: 
 

- Exposició del treball 
- Aclariments 
- Valoració personal del treball 
- Aprenentatge adquirit 

 
Es puntua de 0 a 10 punts i per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 



 
 
 

 

 

 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana. Es 
valora com a apte o no apte. En el cas que els aspirants acreditin estar en possessió del 
nivell C, de la Junta Permanent de Català o d’algun dels certificats, diplomes i títols 
equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 
 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i valora els aspectes següents: 

 
- Nivell de formació 
- Experiència professional 
- Capacitat d’integració 
- Aptitud laboral 

 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 
Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les sol·licituds i 
la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que hagin superat les 
proves, d’acord amb els barems següents: 

 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut 

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó de 1 punts per 
any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 4 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 2 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. 
 

c) Altres mèrits 
 
Mèrits a considerar pel Tribunal fins a 2 punts. En especial l'elaboració d'estudis, els treballs 
i les activitats de transmissió de coneixements, llevat que siguin tasques pròpies del lloc de 
treball. 
 
La puntuació definitiva del concurs serà el resultat de sumar la puntuació de tots els mèrits i 
que serà com a màxim amb un total de 8 punts. 

 
 
- Proves de la plaça de coordinador/a d’equips bàsics de serveis socials de Sant 

Pere de Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor, l’Ametlla del Vallès, Puiggraciós, 
Vilanova del Vallès, La Llagosta, Martorelles, Montornès del Vallès, Llinars del 
Vallès, Santa Eulalia de Ronçana, del grup de classificació A2, subescala tècnica 
de gestió, escala d’administració general, de la plantilla del personal laboral 
temporal del Consell Comarcal de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.  

 
Fase d’oposició 
 
Prova 1. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Redacció d’un treball en 
relació amb les funcions pròpies del lloc de treball. El dia i l’hora establerts en el Decret 
d’admissions i exclusions, els aspirants es presentaran en la seu del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i rebran les instruccions per realitzar aquesta prova que no serà presencial. 
 
El tribunal valorarà els aspectes del treball següents: 
 

- Coneixement de la matèria 
- Competències 
- Actitud 
- Posicionament 

 
El temps per fer aquesta prova és dos dies hàbils, comptadors a l’endemà del dia fixat per 
la prova 1. S’haurà de presentar en el registre electrònic del Consell Comarcal o en l’oficina 
de registre del mateix Consell Comarcal, carrer Miquel Ricomà número 46 de Granollers. 
 
Es puntua de 0 a 10 punts i per superar la prova 1 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim.  
 
Prova 2. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Defensa del treball 
segons els aspectes següents: 
 

- Exposició del treball 
- Aclariments 
- Valoració personal del treball 
- Aprenentatge adquirit 

 
Es puntua de 0 a 10 punts i per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana. Es 
valora com a apte o no apte. En el cas que els aspirants acreditin estar en possessió del 
nivell C, de la Junta Permanent de Català o d’algun dels certificats, diplomes i títols 
equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 
 



 
 
 

 

 

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

 
- Nivell de formació 
- Experiència professional 
- Capacitat d’integració 
- Aptitud laboral 

 
Es puntua de 0 a 5 punts. 
 
Mèrits a valorar  
 
Es valoren els mèrits degudament acreditats en el moment de la presentació de les sol·licituds i 
la puntuació se suma a la fase d’oposició en el cas d’aquells candidats que hagin superat les 
proves, d’acord amb els barems següents: 

 
a) Per desenvolupar activitats substancialment coincidents o anàlogues en el seu contingut 

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta, a raó de 1 punts per 
any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 4 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 2 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. 
 

c) Altres mèrits 
 
Mèrits a considerar pel Tribunal fins a 2 punts. En especial l'elaboració d'estudis, els treballs 



 
 
 

 

 

i les activitats de transmissió de coneixements, llevat que siguin tasques pròpies del lloc de 
treball. 
 
La puntuació definitiva del concurs serà el resultat de sumar la puntuació de tots els mèrits i 
que serà com a màxim amb un total de 8 punts. 

 

- Proves per la plaça d’educador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica 
de gestió al Serveis bàsics d’atenció Social de Cànoves i Samalús al 50 per cent de 
la jornada i de suport a la gestió dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental l’altre 50 per cent la jornada de l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’Igualtat.  

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

 
Prova 2. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix a 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb el temari de l’annex IV, si s’escau, mitjançant 
suport informàtic, i segons les funcions del lloc de treball. El temps per fer aquesta prova és 
d’una hora i mitja.  
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana. Es 
valora com a apte o no apte. En el cas que els aspirants acreditin estar en possessió del 
nivell C, de la Junta Permanent de Català o d’algun dels certificats, diplomes i títols 
equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 
 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i es valora els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

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

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



 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

- Proves plaça de treballador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica de 
gestió de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita 
als Serveis Bàsics d’Atenció Social de Cànoves i Samalús i Sant Fost de 
Campsentelles de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. 
 

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

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



 
 
 

 

 

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

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

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

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

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

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

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

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

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

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el 



 
 
 

 

 

supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà 
a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
 

- Proves plaça de treballador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica 
de gestió de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal 
adscrita als Serveis Bàsics d’Atenció Social de Montmeló de l’Àrea de Polítiques 
Socials i d’Igualtat. 
 

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

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

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

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

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

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

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



 
 
 

 

 

període de temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una identificació 
inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma i un segell respectivament. 
 

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

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

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

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

 
ÀREA DE SERVEIS JURÍDICS  

 
- Proves per la plaça de tècnic/ca superior de serveis jurídics, grup de classificació 

A1, subescala tècnica superior, escala d’administració general de la plantilla del 
personal funcionari interí fins que finalitzi la comissió de serveis del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, adscrita a l’Àrea de Serveis Jurídics. 

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

 
Prova 2. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix a 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb el temari de l’annex V, si s’escau, mitjançant 
suport informàtic, i segons les funcions del lloc de treball. El temps per fer aquesta prova és 
d’una hora i mitja.  
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana. Es 
valora com a apte o no apte. En el cas que els aspirants acreditin estar en possessió del 



 
 
 

 

 

nivell C, de la Junta Permanent de Català o d’algun dels certificats, diplomes i títols 
equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 
 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i es valora els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

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

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

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

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

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

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

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el 
supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà 



 
 
 

 

 

a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
- Proves per la plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1,subescala 

administrativa, escala d’administració general del personal laboral temporal del 
Consell Comarcal adscrita a l’Oficina Comarcal d’Habitatge de l’Àrea de Serveis 
Personals. 

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

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

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

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

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

professional i nivell tècnic, a les corresponents a la plaça que s’opta o del grup de 
classificació inferior (C2), a raó d’un punt per cada any o fracció superior a sis mesos, 
fins a un màxim de tres punts. 
 

 L'experiència a les empreses privades s'acredita amb l'informe de vida laboral emès dins 
el mes anterior a la finalització del termini de presentació d'instàncies i amb una 



 
 
 

 

 

certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una identificació 
inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma i un segell respectivament. 
 

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

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

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

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

 Proves per la plaça de tècnic/a d’administració electrònica del grup de classificació 
A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla del 
personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Transformació 
Digital i Innovació Tecnològica.  

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

 
Prova 2. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix a 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb el temari de l’annex VII, si s’escau, mitjançant 
suport informàtic, i segons les funcions del lloc de treball. El temps per fer aquesta prova és 
d’una hora i mitja.  
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana. Es 
valora com a apte o no apte. En el cas que els aspirants acreditin estar en possessió del 



 
 
 

 

 

nivell C, de la Junta Permanent de Català o d’algun dels certificats, diplomes i títols 
equiparables, quedaran exempts de fer la prova.. 

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

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

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

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

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

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

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

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

L'acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació 
de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits. En el 
supòsit que no s'especifiqui la duració en hores o crèdits o sigui inferior a 15 hores, quedarà 



 
 
 

 

 

a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. En cas que es valori, es farà aplicant la 
puntuació mínima establerta a les bases específiques. 
 

 Proves per la plaça de tècnic/a seguretat informàtica del grup de classificació A2, 
subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla del 
personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Transformació 
Digital i Innovació Tecnològica.  

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

 
Prova 2. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consisteix a 
desenvolupar un cas pràctic en relació amb el temari de l’annex VIII, si s’escau, mitjançant 
suport informàtic, i segons les funcions del lloc de treball. El temps per fer aquesta prova és 
d’una hora i mitja.  
 
Per superar la prova 2 s’han d’obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Prova 3. De caràcter obligatori i eliminatori de coneixements de la llengua catalana. Es 
valora com a apte o no apte. En el cas que els aspirants acreditin estar en possessió del 
nivell C, de la Junta Permanent de Català o d’algun dels certificats, diplomes i títols 
equiparables, quedaran exempts de fer la prova. 
 
Prova 4. Entrevista, de caràcter obligatòria i no eliminatòria. S’entrevistarà als aspirants que 
hagin superat la prova anterior i es valora els aspectes següents: 
 

- Nivell de formació 

- Experiència professional 

- Capacitat d’integració 

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

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

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



 
 
 

 

 

període de temps, règim de dedicació, experiència adquirida i amb una identificació 
inequívoca del sotasignat i de l’empresa mitjançant una firma i un segell respectivament. 
 

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

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

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

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

  
En cas d’empat, l’ordre s’establirà atenent, en primer lloc i en els procediments de concurs 
oposició, a la persona aspirant que hagi obtingut la major puntuació en la fase d’oposició. Si 
persisteix l’empat, així com en els procediments d'oposició, segons la puntuació obtinguda 
en la quarta prova (pràctica). Si encara persisteix l'empat, es faculta l’òrgan de selecció per 
ordenar una prova d’aptitud relacionada amb les funcions pròpies de les places convocades 
que determinarà l’aspirant amb millor capacitat. 
 
El tribunal, no obstant això, només pot declarar aprovats un nombre d’aspirants no superior 
al de les places objecte de la convocatòria.  
 
9. Presentació de documents 
 
Els/les aspirants proposats/des han de presentar als Serveis de Recursos Humans de la 
corporació, en el termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de l'exposició de la llista 



 
 
 

 

 

de persones aprovades i sense requeriment previ, els documents acreditatius de les 
condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base general segona. 
 
10. Incompatibilitats 
 
En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/da, serà 
aplicable al/a la funcionari/ària la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el 
sector públic, en compliment de la qual la persona aspirant, abans d'incorporar-se al servei 
de la corporació, ha d'efectuar una declaració d'activitats i, si escau, sol·licitar la 
compatibilitat en el formulari que li facilitaran els Serveis Persones i Valors de la corporació, 
o exercir, altrament, l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre i 
l'article 337 del Decret 214/1990. 
 
11. Adjudicació de destinacions 
 
L'assignació de les destinacions s'efectuarà directament segons l'ordre de qualificació final 
obtinguda al concurs oposició, sempre que compleixin els requisits establerts a la relació de 
llocs de treball.  
 
Un cop es faci saber les destinacions disponibles a cada un dels aspirants, aquest hauran 
de manifestar en un termini no superior a 48 hores quin és la seva opció.  
 
12. Incidències 
 
El tribunal queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant aquesta 
convocatòria i per prendre els acords necessaris per al bon ordre de les proves selectives. 
 
13. Impugnacions 
 
Aquestes bases i la seva convocatòria, els actes administratius que se’n derivin, així com 
l’actuació del tribunal, poden ser impugnats pels interessats en els casos i la forma 
establerts en la LPACAP. 
 
14. Disposició addicional  
 
En allò que no està previst a les bases, es procedeix d’acord amb el que preveu el RDL 
5/2015, de 30 d’octubre, per la que s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, pel Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol i, supletòriament, per la refosa en un text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya, en matèria de funció pública aprovada pel 
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel RD 896/1991, pel qual s’estableixen les regles 
bàsiques i programes mínims que deu ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris 
de l’administració local, de 7 de juny, la Llei 30/1984, de mesures per a la reforma de la 
funció pública, de 2 d’agost, i la Llei 23/1988, modificació de la Llei de mesures per a la 
reforma de la funció pública, de 28 de juliol. 
 
Annex I (C1. ADMINISTRATIU/VA INTERVENCIÓ)  
 
1) La comarca. Competències.  
2) Organització comarcal. Òrgans obligatoris. Òrgans complementaris. 
3) La divisió territorial comarcal  
4) L’organització comarcal. Òrgans del Consell Comarcal. 
5) Les sessions del Ple. Concepte i classes de sessions. L’ordre del dia. 
6) El règim de les sessions de la Comissió de Govern. 



 
 
 

 

 

7) Les notificacions. Requisits subjectius i objectius. Temps. Lloc i forma. 
8) L’activitat de les administracions públiques. Registres 
9) El personal al servei dels ens locals. Tipologies de personal.  
10) Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria, ordre del dia. Actes i 

certificats d’acords. 
11) Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
12) Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de  la Llei 

39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL). 
13) Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual s’aprova el reglament pressupostari de la llei 

reguladora de les hisendes locals. 
14) Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 

pressupostos de les Entitats Locals. 
 
Annex II (C1. ADMINISTRATIU/VA PERSONES I VALORS)  
 
1) Els principis fonamentals del règim polític espanyol. L’estat social i democràtic de dret. 
2) Àmbit d’aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques. Objecte de la Llei. Principis generals. 
3) Normes generals de l’activitat de les administracions públiques. Drets dels ciutadans. 

Llengua dels procediments. Registres.  
4) Normes generals de l’activitat de les administracions públiques. Compareixença dels 

ciutadans. Validesa i eficàcia dels documents i còpies.  
5) Normes generals de l’activitat de les administracions públiques. Obligació de resoldre. 

Silenci administratiu. Manca de resolució expressa en procediments iniciats d’ofici. 
Obligatorietat de terminis. Còmput. Ampliació. Tramitació d’urgència.  

6) Producció i contingut dels actes administratius. Motivació i Forma. Executivitat. Efectes. 
Notificació. Publicacions. 

7) Nul·litat de ple dret i anul·labilitat del actes administratius. 
8) Procediment administratiu comú. Inici i ordenació del procediment. 
9) Instrucció del procediment administratiu comú.  
10) Finalització del procediment. Execució.  
11) La revisió dels actes en via administrativa. Recursos administratius. Principis generals. 

Objecte i classes. Fi de la via administrativa. Interposició del recurs. Suspensió de 
l’execució. Audiència dels interessats. Resolució.  

12) Recurs d’alçada: objecte i terminis. Recurs potestatiu de reposició: objecte i terminis. 
Recurs extraordinari de revisió: objecte i terminis.  

13) Els òrgans de les administracions públiques. Creació d’òrgans administratius. 
Competència. Delegació de competències. Avocació. Encàrrec de gestió. Delegació de 
firma. Comunicació entre òrgans. Instruccions i odres de servei. Els òrgans de les 
administracions públiques. Òrgans col·legiats. Abstenció i recusació. 

14) 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 consell comarcal. 
Organització. La presidència. El ple. La comissió especial de comptes. La gerència. La 
comissió permanent. Les comissions d’estudi, d’informe o de consulta. El consell 
d’alcaldes. Les competències i l’assistència i cooperació als municipis. 

15) Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  

 
Annex III (C1. ADMINISTRATIUS ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT) 
 

1) La comarca. Competències.  
2) Organització comarcal. Òrgans obligatoris. Òrgans complementaris. 
3) La divisió territorial comarcal  
4) L’organització comarcal. Òrgans del Consell Comarcal. 
5) Les sessions del Ple. Concepte i classes de sessions. L’ordre del dia. 



 
 
 

 

 

6) El règim de les sessions de la Comissió de Govern. 
7) Les notificacions. Requisits subjectius i objectius. Temps. Lloc i forma. 
8) L’activitat de les administracions públiques. Registres 
9) El personal al servei dels ens locals. Tipologies de personal.  
10) Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria, ordre del dia. Actes i 

certificats d’acords. 
11) Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
12) Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials. Finalitat de serveis socials. Dret 

d’accés als serveis socials. Els serveis socials bàsics. Funcions dels serveis socials 
bàsics. Drets i deures de les persones usuàries. Àrees bàsiques de serveis socials. 

 
 
Annex IV (A2. TREBALLADOR/A i EDUCADOR/A SOCIAL PSI)  
 
1) Pla d’actuació comarcal. 
2) Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

l'organització comarcal de Catalunya. La comarca. Competències. Organització comarcal. 
Òrgans obligatoris. Òrgans complementaris. 

3) La divisió territorial comarcal. 
4) Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Els òrgans col·legiats. Actes. Abstenció i recusació. 
5) Els interessats. Capacitat d’obrar i concepte d’interessat. 
6) L’activitat de les administracions públiques. Registres 
7) Termes i terminis. Còmput. Ampliació. Tramitació d’urgència. 
8) Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
9) Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials. 
10) Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 

l’adolescència. 
11) Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència 
12) Cartera de Serveis Socials 2010-2011. 
13) La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de la autonomia personal i atenció 

a les persones en situació de dependència (LAPAD) 
14) Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2024. Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies. Generalitat de Catalunya. 
 

 
Annex V (A1- TÈCNIC/A SUPERIOR SERVEIS JURÍDICS) 
 
1) Pla d’actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
2) 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: Objecte i finalitat. Àmbit d’aplicació. 
Àmbit subjectiu.  

3) 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: Règim aplicable als negocis jurídics 
exclosos. Convenis i comandes de gestió. Negocis jurídics i contractes exclosos en 
l’àmbit internacional. Negocis i contractes exclosos en l’àmbit de la recerca, el 
desenvolupament i la innovació. Relacions jurídiques, negocis i contractes exclosos en 
l’àmbit del domini públic i en l’àmbit patrimonial. Negocis i contractes exclosos en l’àmbit 
financer. Altres negocis o contractes exclosos. 

4) 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: Qualificació dels contractes. 



 
 
 

 

 

Contracte d’obres. Contracte de concessió d’obres. Contracte de concessió de serveis. 
Contracte de subministrament. Contracte de serveis. Contractes mixtos. 

5) 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, contractes subjectes a una regulació 
harmonitzada: Delimitació general. Contractes d’obres, de concessió d’obres i de 
concessió de serveis subjectes a una regulació harmonitzada: llindar. Contractes de 
subministrament subjectes a una regulació harmonitzada: llindar. Contractes de serveis 
subjectes a una regulació harmonitzada: llindar. Contractes subvencionats subjectes a 
una regulació harmonitzada. 

6) 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, contractes administratius i contractes 
privats: Règim jurídic aplicable als contractes del sector públic. Contractes 
administratius. Contractes privats. Jurisdicció competent. 

7) 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, del recurs especial: recurs especial 
en matèria de Contractació. Actes recurribles. Òrgan competent per a la resolució del 
recurs en les comunitats autònomes i entitats locals. Recursos contra actes de poders 
adjudicadors que no siguin Administració pública i en relació amb contractes 
subvencionats. Legitimació. Sol·licitud de mesures cautelars. Iniciació del procediment i 
termini. Forma i lloc d’interposició del recurs especial. Accés a l’expedient. Efectes 
derivats de la interposició del recurs. Comunicacions i notificacions. Inadmissió. 
Tramitació del procediment. Resolució del recurs especial. Indemnitzacions i multes. 
Efectes de la resolució del recurs especial. Emplaçament de les parts davant els òrgans 
de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

8) 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, Objecte, pressupost base de 
licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió: Objecte del contracte. 
Pressupost base de licitació. Valor estimat. Preu. Revisió de preus en els contractes de 
les entitats del sector públic. Procedència i límits. Revisió en casos de demora en 
l’execució. Pagament de l’import de la revisió. 

9) 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, Modificació dels contractes: Potestat 
de modificació del contracte. Modificacions que preveu el plec de clàusules 
administratives particulars. Modificacions que no preveu el plec de clàusules 
administratives particulars: prestacions addicionals, circumstàncies imprevisibles i 
modificacions no substancials. Obligatorietat de les modificacions del contracte. 
Especialitats procedimentals. 

10) 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, Suspensió i extinció dels contractes: 
Suspensió dels contractes. Extinció dels contractes. Compliment dels contractes i 
recepció de la prestació. Causes de resolució. Aplicació de les causes de resolució. 
Efectes de la resolució. 

11) 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: Competències en matèria de 
contractació en les entitats locals. Normes específiques de contractació pública en les 
entitats locals. 

12) Dels consorcis: Definició i activitats pròpies. Règim jurídic. Règim d’adscripció. Règim de 
personal. Règim pressupostari, de comptabilitat, control economicofinancer i patrimonial. 



 
 
 

 

 

Creació. Contingut dels estatuts. Causes i procediment per a l’exercici del dret de 
separació d’un consorci. Efectes de l’exercici del dret de separació d’un consorci. 
Dissolució del consorci. 

13) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 
l’Ordre jurisdiccional contenciós administratiu: Àmbit. Òrgans i competències.  

14) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: 
Competència territorial dels Jutjats i Tribunals. 

15) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, les 
parts: capacitat processal, legitimació, representació i defensa de les parts.  

16) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
objecte del recurs contenciós administratiu: Activitat administrativa impugnable. 
Pretensions de les parts. Acumulació. Quantia del recurs.  

17) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, del 
procediment contenciós administratiu: Procediment en primera o única instància. 
Diligència preliminars. Interposició del recurs i reclamació de l’expedient. Emplaçament 
dels demandats i admissió del recurs.  

18) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, del 
procediment contenciós administratiu: Demanda i contestació. Al·legacions prèvies en el 
procediment contenciós administratiu. La prova. 

19) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, del 
procediment contenciós administratiu: vista i conclusions. Sentència. Altres formes 
d’acabament del procediment.  

20) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: el 
procediment abreujat. 

21) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: 
recursos contra resolucions processals. Recursos contra provisions i interlocutòries.  

22) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: 
Recurs ordinari d’apel·lació. Recurs de cassació.  

23) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: 
recurs de cassació per a la unificació de doctrina. Recurs de cassació en interès de la 
llei. De la revisió de sentències. Recursos contra les resolucions del secretari judicial. 

24) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: 
execució de sentències.  

25) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, dels 
Procediments especials: Procediment per a la protecció dels drets fonamentals de la 
persona.  

26) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: la 
qüestió d’il·legalitat. 

27) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: 
mesures cautelars.  

28) Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: 
Incidents i invalidesa d’actes processals. Costes processals.  

 
Annex VI (C1- ADMINISTRAU/VA SERVEIS PERSONALS, OCH)  
 
1) La comarca. Competències.  
2) Organització comarcal. Òrgans obligatoris. Òrgans complementaris. 
3) La divisió territorial comarcal  
4) L’organització comarcal. Òrgans del Consell Comarcal. 
5) Les sessions del Ple. Concepte i classes de sessions. L’ordre del dia. 
6) El règim de les sessions de la Comissió de Govern. 
7) Les notificacions. Requisits subjectius i objectius. Temps. Lloc i forma. 
8) L’activitat de les administracions públiques. Registres 
9) El personal al servei dels ens locals. Tipologies de personal.  



 
 
 

 

 

10) Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria, ordre del dia. Actes i 
certificats d’acords. 

11) Pla d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
12) La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge 
13) El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. 
14) 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.  
15) Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les 

persones en risc d'exclusió residencial. 
 
 
ANNEX VII (A2-TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA) 
 
1) L’organització comarcal a Catalunya. Criteris de l’organització comarcal 
2) La divisió territorial comarcal  
3) L’organització comarcal. Òrgans del Consell Comarcal. 
4) Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Els òrgans col·legiats. Actes. Abstenció i recusació. 
5) Els interessats. Capacitat d’obrar i concepte d’interessat. 
6) L’activitat de les administracions públiques. Registres 
7) Termes i terminis. Còmput. Ampliació. Tramitació d’urgència. 
8) Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
9) Pla d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
10) El document i expedient electrònic.  
11) El registre electrònic. Les notificacions. Requisits subjectius i objectius. Temps. Lloc i 

forma. 
12) Implantació de l'e-Administració a una AAPP.  
13) La signatura electrònica. La certificació i la firma electrònica. Tipologia i ús dels 

certificats. Emissió de certificats. Utilització de certificats i firma electrònica en les 
administracions públiques.  

14) La interoperabilitat i sistemes oberts. Esquema Nacional d'Interoperabilitat.  
15) Eines del Consorci AOC 
 
Annex VIII (A2-TÈCNIC SEGURETAT INFORMÀTICA)  
 
1) L’organització comarcal a Catalunya. Criteris de l’organització comarcal.  
2) La divisió territorial comarcal.  
3) L’organització comarcal. Òrgans del Consell Comarcal. 
4) Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Els òrgans col·legiats. Actes. Abstenció i recusació. 
5) Els interessats. Capacitat d’obrar i concepte d’interessat. 
6) L’activitat de les administracions públiques. Registres 
7) Termes i terminis. Còmput. Ampliació. Tramitació d’urgència. 
8) Pla d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
9) Gestió d’identitats i accessos. Eines d’administració de perfils d’usuaris. Eines 

d’autenticació i identificació.  
10) Equipament del lloc de treball. Maquinari i programari. Gestió d’inventari. Distribució 

programari. Escriptoris virtuals.  
11) Centres de procés de dades. Sistemes d’alimentació ininterrompuda. Seguretat física. 

Cablatge. Eficiència energètica.  
12) Emmagatzematge. Redundància de dades i còpies de seguretat. Tipus de discos i 

configuracions RAID. Servidors físics i virtuals.  
13) Gestors de bases de dades. Gestors documentals. Sistemes de gestió empresarial. 

Servidors d’aplicacions.  
14) Xarxes WAN, MAN i LAN. Xarxes sense fils. Telefonia IP. Monitorització. Estàndards.  



 
 
 

 

 

15) Sistemas operatius, configuració, tasques de manteniment i instal·lació. 
16) Seguretat en les comunicacions. Seguretat perimetral i del lloc de treball. Política de 

seguretat. ENS.  
17) Serveis al núvol: Paas i laaS i serveis més habituals. Tipus de servei. Avantatges i 

inconvenients 
 

 
ANNEX IX 
 
Declaració jurada o promesa de no haver estat condemnat per sentència ferma de algun 
delicte contra la llibertat i indemnitat sexual ni pel delicte de tràfic de persones.  
 
El senyor/a __________________ amb DNI ___________ amb el lloc de treball adscrit a 
L’Àrea de ___________________________________qualificat com a lloc de treball amb 
contacte habitual amb menors. Declaro i/o prometo, als efectes establerts per la Llei 
26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i 
l'adolescència, que: No he estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la 
llibertat i la indemnitat sexual ni pel delicte de tràfic de persones i, en aquest sentit, autoritzo 
al Consell Comarcal del Vallès Oriental a comprovar la veracitat de la meva declaració, 
mitjançant la consulta d'inexistència d'antecedents per delictes sexuals a través de la 
plataforma Via Oberta de l'EACAT.  
 
 
Granollers, ......... de ................... de 20.. (Signatura).  
 
 
 
AREA DE PERSONES I VALORS DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL. 
D'acord amb l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer "Gestió de Personal", del 
qual sigui responsable el Consell Comarcal del Vallès Oriental. La finalitat del fitxer és donar 
compliment al requisit d'ocupació previst en la Llei 26/2015, pel que fa als llocs de treball 
amb contacte habitual amb menors. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició mitjançant un escrit adreçat al Consell Comarcal del Vallès Oriental, carrer 
Ricomà, 46, 08401 Granollers. Amb la vostra signatura autoritzeu la unitat responsable del 
fitxer a tractar les vostres dades amb la finalitat indicada. 
 
 
2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’E-TAULER” 
 
El president 
  
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 19 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc 
Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia 
Ramos, Josep Quesada Tornero 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 Ciutadans, el senyor Manuel 
Losada Seivane. I les 9 abstencions de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana 



 
 
 

 

 

de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, 
Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i 
Tomás, Pamela Isús i Sauri, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre. 
 
 
16. Aprovar el compte general 2020. 
 
Llegit el dictamen de Personal i Hisenda, de 22 de setembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La titular de la Intervenció de fons va procedir a la formació del Compte General d’aquesta 

Corporació corresponent a l’exercici econòmic 2020, juntament amb tota la seva 
documentació annexa al mateix, segons legislació vigent. 

 
2. La Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada en data 26 de maig de 2021, va 

emetre el corresponent informe preceptiu en relació al Compte General d’aquesta 
corporació relatiu a l’exercici 2020. 

 
3. Mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província data de 15 de juny de 2021, 

el Compte General, juntament amb l’informe d’aquesta comissió, van ser objecte 
d’exposició al públic durant el termini de quinze dies, i vuit més, els interessats van poder 
presentar reclamacions, objeccions o observacions. 

 
4. Durant el termini d’informació pública, no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació. 

 
5. L'informe emès per la Interventora de fons de 15 de setembre de 2021 que posa de 

manifest l'obligació de donar compte al Ple de la Corporació de l'informe anual de l'exercici 
de la funció interventora, en els termes  previstos en l'article 15.6 del Reial Decret 424/2017 
de 28 d'abril pel qual s' aprova el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector 
Públic Local.  

 
6. Tanmateix la tramesa del contingut de les objeccions a la Sindicatura de Comptes de 

Catalunya per la intervenció el 30 d’abril de 2021, que consta incorporat a l'expedient 
relacionat X2021002273.  

 
7. L'informe emès per la Interventora de fons d’11 de març de 2021 respecte dels saldos de 

dubtós cobrament aplicats en la liquidació de l' exercici 2020, que consta incorporat a 
l'expedient relacionat X2021002273. 

 
 
FONAMENTS DE DRET  
 
1. L’article 212.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que per l’aprovació del Compte 
General, aquest s’haurà d’acompanyar dels informes de la Comissió Especial de 
Comptes i de les reclamacions i esmenes formulades, sotmetent-se el al Ple de la 
corporació, perquè, en el seu cas, pugui ser aprovat abans del dia 1 d’octubre.  
 

2. L’article 14.2 e) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon al Ple aprovar i 
modificar els pressupostos i aprovar els comptes. 

 
 
Per això,  



 
 
 

 

 

 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el Compte General de l'exercici 2020 que comprèn Compte General del Consell 

Comarcal (CCVO), Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental (CGRVO) i de la 
seva societat participada Serveis ambientals del Vallès S.A (SAVOSA)  

 
2. Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la integra a la 

fiscalització del Tribunal de Comptes, a través dels convenis existents amb la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya, tal com s’estableix en l’article 212.3 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
i, en compliment dels mandats de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, i altra normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda i 
Funció Pública.” 

 
El president 
  
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 18 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc 
Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia 
Ramos, Josep Quesada Tornero 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 les 10 abstencions de, per part del Grup Comarcal 
Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, 
Núria Carné i Navarro, Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i 
Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i Sauri, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i 
Alegre i per part del Grup Comarcal Ciutadans, el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT 
 
17. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria d’arquitectura i enginyeria. 
 
Llegit el dictamen de Política Territorial i Mobilitat, de 22 de setembre de 2021, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 6 de setembre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El Consell Comarcal té aprovat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria a raó de 48 hores setmanals i 
d’arquitectura a raó de 21 hores setmanals. 
 
L’1 de juny de 2021 l’Ajuntament de Caldes de Montbui va sol·licitar al Consell Comarcal la 
modificació del conveni d’assistència tècnica de medi ambient i enginyeria per incorporar l’assistència 
tècnica en matèria de mobilitat a raó de 21 hores setmanals, a partir del 13 de setembre de 2021. 



 
 
 

 

 

 
El 9 de juliol de 2021 l’Ajuntament de Caldes de Montbui va sol·licitar al Consell Comarcal l’ampliació 
de l’assistència tècnica en l’àmbit d’arquitectura de 21 hores setmanals actuals a 42 hores setmanals, 
tan bon punt sigui possible; la reducció de l’assistència tècnica en l’àmbit d’enginyeria de 42 hores 
setmanals a 28 hores setmanals, tan bon punt sigui possible; i la incorporació de l’assistència tècnica 
en l’àmbit de mobilitat amb una dedicació de 14 hores setmanals, a partir del 13 setembre de 2021, 
enlloc de les 21 hores setmanals que havia demanat l’1 de juny de 2021. 
 
Tanmateix, la prestació de l’assistència d’enginyeria a l’Ajuntament de Caldes de Montbui va veure’s 
efectivament reduïda a 28 hores setmanals, enlloc de les 42 establertes, des del 18 de setembre del 
2021, primer arran de la baixa per incapacitat del senyor Miquel Granero Patón (MGP), que era un 
dels enginyers adscrits al servei, i a partir del 28 de maig de 2021 perquè el senyor MGP va cessar va 
cessar la seva relació amb el Consell Comarcal, sense que de moment s’hagi pogut proveir aquesta 
vacant. 
 
L’ampliació de l’assistència tècnica en l’àmbit d’arquitectura de 21 hores setmanals actuals a 42 hores 
setmanals a partir de l’1 de novembre suposa per a l’exercici 2021 un increment del cost del servei de 
5.936,77 euros. 
 
La incorporació de l’assistència tècnica en l’àmbit de mobilitat amb una dedicació de 14 hores 
setmanals, a partir del 13 setembre de 2021 suposa per a l’exercici 2021 un increment del cost del 
servei de 6.959,70 euros. 
 
D’altra banda, segons la informació facilitada per l’Àrea de Persones i Valors durant el període en què 
l’assistència d’enginyeria va veure’s efectivament reduïda a 28 hores setmanals per la baixa per 
incapacitat del senyor MGP, des del 18 de setembre de 2020 fins al 28 de maig de 2021, el Consell 
Comarcal ha rebut per aquest motiu els abonaments de la Seguretat Social següents: 
 

Exercici 
Abonaments de la SS 

(total) 

Abonaments de la SS 
(part proporcional per 14 h/set 

d’assistència a Caldes de Montbui) 

2020 7.226,10 € 2.697,74 € 

2021 9.324,00 € 3.480,96 € 

 
Així mateix, la reducció de l’assistència tècnica en l’àmbit d’enginyeria de 42 a 28 hores setmanals 
des del 29 de maig de 2021 suposa per a l’exercici 2021 una reducció del cost del servei de 
15.395,71 euros (variació de -15.113,61 €). 
 
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència 
tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret legislatiu, 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
 
Per això, PROPOSO: 
 
1. Revisar la proposta de modificació del conveni amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui, amb NIF 

P0803300C, de manera que s’hi introdueixin les modificacions següents: 
 

a) En el pacte segon, apartat 1r, de manera que quedi redactat tal com segueix: 
 

“1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 
A) Pel que fa a l’assistència d’ARQUITECTURA, les funcions desenvolupades per part del 

CONSELL COMARCAL són les següents: 
 

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

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



 
 
 

 

 

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

4. Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir, dur a terme 
coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls, fer el 
seguiment i assessorar sobre el planejament urbanístic i sobre les obres, 
equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de l’arquitectura 

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

l’arquitectura 
 
B) Pel que fa a l’assistència d’ENGINYERIA, les funcions desenvolupades per part del 

CONSELL COMARCAL són les següents: 
 

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

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

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

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

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

l'enginyeria 
 

C) Pel que fa a l’assistència de MOBILITAT, les funcions desenvolupades per part del 
CONSELL COMARCAL són les següents: 

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

projectes, plans, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en 
l’àmbit de mobilitat 

2. Avaluar, informar, proposar, inspeccionar i dur a terme el seguiment sobre tots els 
procediments relacionats amb la mobilitat  

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

4. Informar, assessorar i atendre al públic en totes les matèries relacionades amb la 
mobilitat 

5. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de la mobilitat 
 

b) En el pacte segon, apartat 3r, de manera que quedi redactat tal com segueix: 
 

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

 
- 42 hores setmanals a arquitectura. 
 
- 28 hores setmanals a enginyeria 
 
- 14 hores setmanals a mobilitat 
 

c) En el pacte quart, els apartats 1r, 2n i 3r, de manera que quedin redactats tal com segueix: 
 

“1. El cost per a l’any 2021 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte 
segon és de 95.236,03 euros, desglossats de la manera següent: 

 

Assistència Import (€) 

21 h/set d’arquitectura 35.620,62 € 



 
 
 

 

 

42 h/set d’enginyeria 68.011,25 € 

Ampliació a 42 h/set d’arquitectura a partir de l’1/11/2021 5.936,77 € 

Incorporació de 14 h/set de mobilitat a partir del 13/09/2021 6.959,70 € 

Compensacions SS baixa MGP 2020 (18/09 a 31/12) - 2.697,74 € 

Compensacions SS baixa MGP 2021 (1/01 a 21/05) - 3.480,96 € 

Reducció a 28 h/set d’enginyeria a partir del 29/05/2021 -15.113,61 € 

TOTAL 95.236,03 € 

 
2. Establir el cost total de l’assistència tècnica pels anys successius de vigència del conveni 

en 140.521,92 euros, dels quals 71.241,24 euros corresponen a la dedicació de 42 hores 
setmanals en matèria d’arquitectura, 46.187,12 euros corresponen a l’assistència tècnica 
en matèria d’enginyeria amb una dedicació de 28 hores setmanals i 23.093,56 euros 
corresponen a l’assistència tècnica en matèria de mobilitat amb una dedicació de 14 
hores setmanals. Aquest cost s’haurà d’actualitzar segons allò establert al conveni. 
  

3. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 
1 i 2 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada 
anualitat. No obstant això, l’any 2021 abonarà 95.236,03 abans del 30 de novembre.” 

 
 
2. Donar de baixa l’import de dos mil quatre-cents cinquanta nou euros amb set cèntims (2.459,07 

euros), a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220, Assistència tècnica medi ambient i territori 
(SCAT), corresponent a: 

 
Ampliació a 42 h/set d’arquitectura a partir de l’1/09/2021 5.936,77 € 

Incorporació de 14 h/set de mobilitat a partir del 13/09/2021 6.959,70 € 

Compensacions SS baixa MGP 2020 (18/09 a 31/12) -2.697,74 € 

Compensacions SS baixa MGP 2021 (1/01 a 21/05) -3.480,96 € 

Reducció a 28 h/set d’enginyeria a partir del 29/05/2021 -15.113,61 € 

TOTAL -8.395,84 € 

 
2. El 22 de setembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

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

1. El conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i 
enginyeria entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Caldes de Montbui.  

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

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

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

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

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

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



 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

 

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

d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria d’arquitectura i 
enginyeria, d’acord amb el redactat següent: 

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit pel secretària accidental de la corporació, senyora Núria Caellas i Puig. 
 
I de l’altra, el senyor Isidre Pineda i Moncusí, alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
assistit per la secretària de la corporació, la senyora Mª. 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. 
 
Les secretàries 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 Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, i 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en endavant l’AJUNTAMENT, vàrem formalitzar un 
conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i enginyeria.  



 
 
 

 

 

 
II. Que l’1 de juny de 2021, registre d’entrada E2021008478, l’Ajuntament de Caldes de Montbui 

va sol·licitar al Consell Comarcal la modificació del conveni d’assistència tècnica de medi 
ambient i enginyeria per incorporar l’assistència tècnica en matèria de mobilitat a raó de 21 
hores setmanals, a partir del 13 de setembre de 2021. 
 

III. Que el 9 de juliol de 2021, registre d’entrada E2021011688, l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui ha sol·licitat al Consell Comarcal l’ampliació de l’assistència tècnica en l’àmbit 
d’arquitectura de 21 hores setmanals actuals a 42 hores setmanals, tan bon punt sigui 
possible; la reducció de l’assistència tècnica en l’àmbit d’enginyeria de 42 hores setmanals a 
28 hores setmanals, tan bon punt sigui possible; i la incorporació de l’assistència tècnica en 
l’àmbit de mobilitat amb una dedicació de 14 hores setmanals, a partir del 13 setembre de 
2021, enlloc de les 21 hores setmanals que havia demanat l’1 de juny de 2021. 
 
 

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

 
 

P A C T E S 
 
Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest document és la modificació del CONVENI per a la prestació d’assistència 
tècnica en matèria d’arquitectura i enginyeria entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT.  
 
Segon. Abast de la modificació  

 
El CONVENI es modifica en el sentit següent:  

 
a) Pel que fa a les funcions d’assistència, el CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les 

funcions següents: 
 
A) ARQUITECTURA: les funcions desenvolupades per part del CONSELL COMARCAL 

són les següents: 
 

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

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

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

4. Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir, dur a terme 
coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls, fer el 
seguiment i assessorar sobre el planejament urbanístic i sobre les obres, 
equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de l’arquitectura 

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

l’arquitectura 
 
B) ENGINYERIA: les funcions desenvolupades per part del CONSELL COMARCAL són 

les següents: 
 

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

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



 
 
 

 

 

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

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

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

l'enginyeria 
 

C)  MOBILITAT: les funcions desenvolupades per part del CONSELL COMARCAL són 
les següents: 

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

projectes, plans, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis en 
l’àmbit de mobilitat 

7. Avaluar, informar, proposar, inspeccionar i dur a terme el seguiment sobre tots els 
procediments relacionats amb la mobilitat  

8. Informar, proposar, dirigir, dur a terme inspeccions i controls, fer el seguiment i 
assessorar sobre les obres i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de la 
mobilitat 

9. Informar, assessorar i atendre al públic en totes les matèries relacionades amb la 
mobilitat 

10. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit de la 
mobilitat 

 
b) El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites en l’epígraf a) 

anterior amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu 
desenvolupament les hores següents: 

 
- 42 hores setmanals a arquitectura. 
 
- 28 hores setmanals a enginyeria 

 
-  14 hores setmanals a mobilitat 
 

c) El cost per a l’any 2021 corresponent a la prestació d’assistència tècnica és de 95.236,03 
euros, desglossats de la manera següent: 
 

Assistència Import (€) 

21 h/set d’arquitectura 35.620,62 € 

42 h/set d’enginyeria 68.011,25 € 

Ampliació a 42 h/set d’arquitectura a partir de l’1/11/2021 5.936,77 € 

Incorporació de 14 h/set de mobilitat a partir del 13/09/2021 6.959,70 € 

Compensacions SS baixa MGP 2020 (18/09 a 31/12) - 2.697,74 € 

Compensacions SS baixa MGP 2021 (1/01 a 21/05) - 3.480,96 € 

Reducció a 28 h/set d’enginyeria a partir del 29/05/2021 -15.113,61 € 

TOTAL 95.236,03 € 

 
d) El cost anual de l’assistència tècnica pels anys successius de vigència del conveni, si se 

n’acordés la pròrroga, és de 140.521,92 euros, dels quals 71.241,24 euros corresponen a 
la dedicació de 42 hores setmanals en matèria d’arquitectura, 46.187,12 euros 
corresponen a l’assistència tècnica en matèria d’enginyeria amb una dedicació de 28 
hores setmanals i 23.093,56 euros corresponen a l’assistència tècnica en matèria de 
mobilitat amb una dedicació de 14 hores setmanals. Aquest cost s’haurà d’actualitzar 
segons allò establert al conveni. 
 

e) L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL 95.236,03 euros abans del 30 de 
novembre de 2021, corresponent a l’assistència tècnica de l’any 2021. Pels anys 
successius de la vigència del conveni, si se n’acordés la pròrroga, l’AJUNTAMENT abona 



 
 
 

 

 

al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulti del punt precedent per meitats iguals 
abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada anualitat.  

 
 

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

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

 
2. Donar de baixa l’import de vuit mil tres-cents noranta-cinc euros amb vuitanta-quatre 

cèntims (8.395,84 euros), a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220, Assistència 
tècnica medi ambient i territori (SCAT), corresponent a: 

 
Ampliació a 42 h/set d’arquitectura a partir de l’1/09/2021 5.936,77 € 

Incorporació de 14 h/set de mobilitat a partir del 13/09/2021 6.959,70 € 

Compensacions SS baixa MGP 2020 (18/09 a 31/12) -2.697,74 € 

Compensacions SS baixa MGP 2021 (1/01 a 21/05) -3.480,96 € 

Reducció a 28 h/set d’enginyeria a partir del 29/05/2021 -15.113,61 € 

TOTAL -8.395,84 € 

 
3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.”  
 
El president 
  
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
18. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a 
l’Ajuntament de Fogars de Montclús en matèria d’arquitectura. 
 
Llegit el dictamen de Política Territorial i Mobilitat, de 22 de setembre de 2021, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 16 de setembre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient 

i Territori, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 28 d´abril de 2021 el Ple del Consell Comarcal va aprovar un conveni amb l’Ajuntament de Fogars 
de Montclús per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura a raó de 3,5 hores 
setmanals, a partir de 8 de març de 2021. 
 
El 2 de juny de 2021 l’Ajuntament de Fogars de Montclús va sol·licitar al Consell Comarcal la 
prestació d’assistència tècnica d’enginyeria amb una dedicació de 7 hores quinzenals a partir de 
gener de 2022. 
 
El 30 de juny de 2021 el Ple de l’Ajuntament de Fogars de Montclús va aprovar el conveni aprovat pel 
Ple del Consell Comarcal el 28 d’abril de 2021, per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 
d’arquitectura a raó de 3,5 hores setmanals, a partir de 8 de març de 2021. 
 



 
 
 

 

 

El 30 de juny de 2021 l’Ajuntament de Fogars de Monclús va sol·licitar al Consell Comarcal la 
modificació del conveni vigent per ampliar la dedicació en matèria d’arquitectura de 3,5 hores a 7 
hores setmanals, a partir de l’1 de setembre de 2021.  
 
L’Ajuntament de Fogars de Montclús ha manifestat el seu interès en poder anticipar l’inici de 
l’assistència tècnica d’enginyeria a partir del 15 d’octubre de 2021. 
 
El cost corresponent a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura per a l’any 2021 
està establert en 4.863,27 euros, tenint en compte l’inici del servei a partir del 8 de març 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. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Introduir al conveni amb l’Ajuntament de Fogars de Monclús, amb NIF P0808000D, les 

modificacions següents: 
 

a) En el pacte segon, apartat 1r, de manera que quedi redactat tal com segueix: 
 

“1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 
A) Pel que fa a l’assistència d’ARQUITECTURA, les funcions desenvolupades per part del 

CONSELL COMARCAL són les següents: 
 

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

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

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

4. Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir, dur a terme 
coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls, fer el 
seguiment i assessorar sobre el planejament urbanístic i sobre les obres, 
equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de l’arquitectura 

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

l’arquitectura” 
 
B)   Pel que fa a l’assistència d’ENGINYERIA, les funcions desenvolupades per part del 

CONSELL COMARCAL són les següents: 
 

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

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

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

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

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

l'enginyeria 
 

b) En el pacte segon, apartat 3r, de manera que quedi redactat tal com segueix: 
 



 
 
 

 

 

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

 
- 7 hores setmanals a arquitectura, 3,5 de les quals corresponen a l’ampliació a partir 

de l’1 de novembre de 2021” 
- 3,5 hores setmanals a enginyeria a partir del 15 d’octubre de 2021” 
 

c) En el pacte quart, els apartats 1r, 2n i 3r, de manera que quedin redactats tal com segueix: 
 

“1. El cost per a l’any 2021 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte 
segon és de 7.055,52 euros, dels quals 4.863,27 euros corresponen a la dedicació de 
3,5 hores setmanals en matèria d’arquitectura a partir de 8 de març de 202; 989,46 euros 
corresponen a l’ampliació de la dedicació en matèria d’arquitectura a 7 hores setmanals 
a partir de l’1 de novembre de 2021; i 1.202,79 euros corresponen a la dedicació en 
matèria d’enginyeria a raó de 3,5 hores setmanals a partir del 15 d’octubre de 2021. 

 
2. Establir el cost total de l’assistència tècnica d’arquitectura pels anys successius de 

vigència del conveni en 17.646,93 euros, dels quals 11.873,54 corresponen a 
l’assistència d’arquitectura i 5.773,39 a la d’enginyeria. Aquests costos s’hauran 
d’actualitzar segons allò establert al conveni. 

 
3. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 

1 i 2 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada 
anualitat. No obstant això, l’any 2021 abonarà 7.055,52 abans del 30 de novembre.” 

 
3. Reconèixer el dret de 2.192,25 euros, 989,46 euros dels quals corresponents a l’ampliació de la 

dedicació d’arquitectura de 3,5 hores setmanals a 7 hores setmanals a partir de l’1 de novembre 
de 2021 i 1.202,79 dels quals corresponents a la dedicació en matèria d’enginyeria a raó de 3,5 
hores setmanals a partir del 15 d’octubre de 2021, a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220 
Assistència tècnica medi ambient i territori.” 

 
2. El 22 de setembre 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 28 d’abril de 2021, 
d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència 
tècnica a l’Ajuntament de Fogars de Montclús en matèria d’arquitectura. 

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

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

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

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

 



 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

 

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

d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Fogars de Montclús en matèria d’arquitectura, 
d’acord amb el redactat següent: 

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora Núria Caellas i Puig. 
 
I de l’altra, el senyor Albert Rovira Rovira, alcalde-president de l’Ajuntament de Fogars de 
Montclús, assistit per la secretària de la corporació, senyora Maria del Pilar Pérez Raposo. 
 
 

I N T E R V E N E N 
 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre. 
 
L’alcalde-president, en nom i representació de l’Ajuntament de Fogars de Montclús, en virtut del 
que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 de setembre. 
 
Les secretàries 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 28 d’abril de 2021, el Ple del Consell Comarcal va aprovar un conveni amb 
l’Ajuntament de Fogars de Montclús per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 
d’arquitectura a raó de 3,5 hores setmanals, a partir de 8 de març de 2021. 

 
II. Que el 30 de juny de 2021 el Ple de l’Ajuntament de Fogars de Montclús va aprovar aquest 

conveni. 
 

III. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, i 
l’Ajuntament de Fogars de Montclús, en endavant l’AJUNTAMENT, hem formalitzat el  
conveni de prestació d’assistència en matèria d’arquitectura que resulta dels acords 
precedents, en endavant el CONVENI.  
 

IV. Que el 30 de juny de 2021, registre d’entrada E2021010999, l’Ajuntament de Fogars de 
Monclús va sol·licitar al Consell Comarcal la modificació del CONVENI per ampliar la 
dedicació en matèria d’arquitectura de 3,5 hores a 7 hores setmanals, a partir de l’1 de 
novembre de 2021.  
 

V. Que el 17 de setembre de 2021, registre d’entrada E2021014307, l’Ajuntament de Fogars de 
Montclús va sol·licitar al Consell Comarcal per iniciar l’assistència en matèria d’enginyeria de 
7 hores setmanals, a partir 15 d’octubre de 2021. 
 

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

 
 

P A C T E S 
 
Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest document és la modificació del CONVENI per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria d’arquitectura entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT, per ampliar la dedicació 
en l’assistència d’arquitectura i incloure-hi l’assistència tècnica en matèria d’enginyeria.  

 
Segon. Abast de la modificació  

 
El CONVENI es modifica en el sentit següent:  

 
1. S’hi inclou l’assistència tècnica d’enginyeria, essent les funcions desenvolupades per part del 

CONSELL COMARCAL en aquest àmbit les següents: 
 

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

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

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

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

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

l'enginyeria 
 

2. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions d’assistència descrites  i a 
dedicar al seu desenvolupament les hores següents: 
 
- 7 hores setmanals a arquitectura, 3,5 de les quals corresponen a l’ampliació a partir de l’1 
de novembre de 2021. 

 



 
 
 

 

 

- 3,5 hores setmanals a enginyeria a partir del 15 d’octubre de 2021. 

 
3. El cost per a l’any 2021 corresponent a la prestació d’assistència és de 7.055,52 euros, dels 

quals 4.863,27 euros corresponen a la dedicació de 3,5 hores setmanals en matèria 
d’arquitectura a partir de 8 de març de 202; 989,46 euros corresponen a l’ampliació de la 
dedicació en matèria d’arquitectura a 7 hores setmanals a partir de l’1 de novembre de 2021; i 
1.202,79 euros corresponen a la dedicació en matèria d’enginyeria a raó de 3,5 hores 
setmanals a partir del 15 d’octubre de 2021. 
 
Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, el cost 
anual del servei s’estableix en 17.646,93 euros, dels quals 11.873,54 corresponen a 
l’assistència d’arquitectura i 5.773,39 a la d’enginyeria. 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. 
 
Pel que fa a l’import corresponent a l’any 2021 l’AJUNTAMENT ha d’abonar al Consell 
Comarcal la quantitat esmentada en el primer paràgraf d’aquest apartat abans del 30 de 
novembre de 2021. 
 
Pel que fa a l’import corresponent a la resta d’anys de vigència del conveni, l’AJUNTAMENT 
ha d’abonar al Consell Comarcal la quantitat resultant per meitats iguals abans del 31 de 
gener i del 31 de juliol de cada anualitat. 

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

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

 
2. Reconèixer el dret de dos mil cent noranta-dos euros amb vint-i-cinc cèntims (2.192,25 

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

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Fogars de Montclús.”  
 
El president 
  
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
19. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a 
l’Ajuntament de Montseny en matèria d’arquitectura i enginyeria. 
 
Llegit el dictamen de Política Territorial i Mobilitat, de 22 de setembre de 2021, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 6 de setembre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 



 
 
 

 

 

El 18 de març de 2020 el Ple del Consell Comarcal va aprovar un conveni amb l’Ajuntament de 
Montseny per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i d’enginyeria a raó de 7 
hores quinzenals en cada cas. 
 
El 9 de juliol de 2021 l’Ajuntament de Montseny ha sol·licitat al Consell Comarcal la modificació del 
conveni vigent per ampliar la dedicació en matèria d’arquitectura de 3,5 hores a 7 hores setmanals, a 
partir de l’1 de setembre 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. 
 
Per això, PROPOSO: 
 
1. Introduir al conveni amb l’Ajuntament de Montseny, amb NIF P0813600D, les modificacions 

següents: 
 

a) En el pacte segon, apartat 1r, de manera que quedi redactat tal com segueix: 
 

“1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 
 
A) Pel que fa a l’assistència d’ARQUITECTURA, les funcions desenvolupades per part del 

CONSELL COMARCAL són les següents: 
 

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

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

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

4. Informar, proposar, elaborar projectes i documents tècnics, dirigir, dur a terme 
coordinacions de seguretat i salut, dur a terme inspeccions i controls, fer el 
seguiment i assessorar sobre el planejament urbanístic i sobre les obres, 
equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit de l’arquitectura 

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

l’arquitectura” 
 

b) En el pacte segon, apartat 3r, de manera que quedi redactat tal com segueix: 
 

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

 
- 7 hores setmanals a arquitectura, 3,5 de les quals corresponen a l’ampliació a partir 

de l’1 de novembre de 2021 
-    7 hores quinzenals a enginyeria” 
 

c) En el pacte quart, els apartats 1r, 2n i 3r, de manera que quedin redactats tal com segueix: 
 

“1. El cost per a l’any 2021 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte 
segon és de 12.699,64 euros, dels quals 5.773,41 euros corresponen a la dedicació de 
3,5 hores setmanals en matèria d’enginyeria, 5.936,77 euros corresponen a la dedicació 
de 3,5 hores setmanals en matèria d’arquitectura i 989,46 euros corresponen a 
l’ampliació de la dedicació en matèria d’arquitectura de 3,5 a 7 hores setmanals a partir 
de l’1 de novembre de 2021. 

 



 
 
 

 

 

2. Establir el cost total de l’assistència tècnica d’arquitectura pels anys successius de 
vigència del conveni en 17.646,95 euros. Aquests costos s’hauran d’actualitzar segons 
allò establert al conveni. 

 
3. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 

1 i 2 d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada 
anualitat. No obstant això, l’any 2021 abonarà 12.699,64 euros abans del 30 de 
novembre.” 

 
2. Reconèixer el dret 989,46 euros, corresponent a l’ampliació de la dedicació d’arquitectura de 3,5 

hores setmanals a 7 hores setmanals a partir de l’1 de novembre de 2021, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 11.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori.” 

 
2. El 22 de setembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

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

1. El conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montseny en 
matèria d’arquitectura i enginyeria formalitzat el 19 de juliol de 2021. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 

 

 

 

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

d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montseny en matèria d’arquitectura i enginyeria, 
d’acord amb el redactat següent: 

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora Núria Caellas i Puig. 
 
I de l’altra, la senyora Núria Masnou i Pujol, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Montseny, 
assistida per la secretària de la corporació, senyora Maria del Pilar Pérez Raposo. 
 
 

I N T E R V E N E N 
 
El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 
de novembre. 
 
L’alcaldessa-presidenta, en nom i representació de l’Ajuntament de Montseny, 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. 
 
Les secretàries 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 Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, i 
l’Ajuntament de Montseny, en endavant l’AJUNTAMENT, hem formalitzat el conveni de 
prestació d’assistència en matèria d’arquitectura i enginyeria, en endavant el CONVENI.  

 
II. Que el 9 de juliol de 2021, registre d’entrada E2021011640, l’Ajuntament de Montseny va 

sol·licitar al Consell Comarcal la modificació del conveni per ampliar la dedicació en matèria 
d’arquitectura de 3,5 hores a 7 hores setmanals, a partir de l’1 de setembre de 2021.  
 
 

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

 
 

P A C T E S 
 
Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest document és la modificació del CONVENI per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria d’arquitectura i enginyeria entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT.  

 



 
 
 

 

 

Segon. Abast de la modificació  
 

El CONVENI es modifica en el sentit següent:  
 

1. El pacte segon apartat tercer del CONVENI passa a tenir el redactat següent:  

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

- 7 hores setmanals a arquitectura, 3,5 de les quals corresponen a l’ampliació a partir 
de l’1 de novembre de 2021 

-    7 hores quinzenals a enginyeria 

 
2. El pacte quart del CONVENI passa a tenir el redactat següent:  

 
1. El cost per a l’any 2021 corresponent a la prestació d’assistència prevista en el pacte 

segon és de 12.699,64 euros, dels quals 5.773,41 euros corresponen a la dedicació de 3,5 
hores setmanals en matèria d’enginyeria, 5.936,77 euros corresponen a la dedicació de 
3,5 hores setmanals en matèria d’arquitectura i 989,46 euros corresponen a l’ampliació de 
la dedicació en matèria d’arquitectura de 3,5 a 7 hores setmanals a partir de l’1 de 
novembre de 2021. 

 
2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, el 

cost anual del servei s’estableix en 17.646,95 euros. El cost del Servei corresponent 
s’actualitzarà successivament d’acord amb la variació salarial prevista pels pressupostos 
generals de l’Estat corresponents a cada exercici. 

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

la quantitat esmentada en el punt 1 d’aquest pacte abans del 30 de novembre de 2021. 
 

4. Pel que fa a l’import corresponent a la resta d’anys de vigència del conveni, 
l’AJUNTAMENT ha d’abonar al Consell Comarcal la quantitat que resulti del punt 2 
d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 de juliol de cada anualitat. 

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

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

 
 

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

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

 
2. Reconèixer el dret de nou-cents vuitanta-nou euros amb quaranta-sis cèntims (989,46 

euros), corresponent a l’ampliació de la dedicació d’arquitectura de 3,5 hores setmanals 
a 7 hores setmanals a partir de l’1 de novembre de 2021, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 11.46220. 
 

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Montseny.”  
 
El president 
  
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 



 
 
 

 

 

El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
20. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès en matèria de medi ambient i enginyeria i 
mobilitat. 
 
Llegit el dictamen de Política Territorial i Mobilitat, de 22 de setembre de 2021, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’11 de febrer de 2016, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 

CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de Montornès del Vallès, en endavant 
l’AJUNTAMENT, vàrem formalitzar un conveni per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de medi ambient i enginyeria i mobilitat.  
 

2. El pacte cinquè de l’esmentat conveni preveia que aquest estén els seus efectes des de 
l’1 de gener de 2016 fins el 31 de desembre de 2017, essent susceptible de dues 
pròrrogues de dos anys mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. El 29 de gener de 2019, el CONSELL COMARCAL i L’AJUNTAMENT vàrem formalitzar 

la pròrroga de l’esmentat conveni pel període de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre 
de 2019. 
 

4. El 29 de gener de 2021, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT vàrem formalitzar 
la pròrroga de l’esmentat conveni pel període des de l’1 de gener de 2020 fins el 31 de 
desembre de 2021.  

 
5. El 6 de setembre de 2021, Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i Territori, 

ha emès l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 
 
El 29 de gener de 2021 el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Montornès del Vallès van 
formalitzar la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria 
i mobilitat, amb una dedicació de 21 i 14 hores setmanals, respectivament.  
 
El 4 de maig de 2021 l’Ajuntament de Montornès del Vallès va sol·licitar al Consell Comarcal la 
renúncia a la prestació d’assistència tècnica en matèria de mobilitat i que es consideri extingida 
aquesta part del conveni amb efectes del 30 de juny de 2021 o, en el seu cas, es consideri la data 
més propera possible per tenir per extingida aquesta part del conveni.  
 
El conveni de col·laboració preveu entre les causes d’extinció del conveni la denúncia unilateral 
del conveni amb tres mesos d’antelació. 
 
Al Consell Comarcal li correspon assessorar els municipis mitjançant la prestació d'assistència 
tècnica, jurídica i econòmica, d'acord amb els articles 25 i 28 del Decret legislatiu, 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Modificar el conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 

d’enginyeria i mobilitat en el sentit d’excloure l’assistència tècnica de mobilitat a partir del 4 
d’agost de 2021. 

 



 
 
 

 

 

2. Actualitzar el règim econòmic del conveni fixant el cost del servei per al 2021 en 48.359,99 
euros, dels quals 34.640,40 corresponen a l’assistència d’enginyeria durant tot l’any i 
13.719,59 a l’assistència de mobilitat fins el 4 d’agost de 2021. 

 
3. Donar de baixa l’import de 9.374,02 euros (nou mil tres-cents setanta-quatre euros amb dos 

cèntims) a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica medi ambient i 
territori” 

 
6. El 22 de setembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

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

1. El 29 de gener de 2021, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Montornès del Vallès 
van formalitzar la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de medi ambient i enginyeria i mobilitat.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Per això, 
 



 
 
 

 

 

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

d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montornès del Vallès en matèria de medi ambient 
i enginyeria i mobilitat, d’acord amb el redactat següent: 

 
“R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, senyora Núria Caellas i Puig. 
 
I de l’altra, el senyor Jose Antonio Montero Domínguez, alcalde de l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès, assistit per la secretària de la corporació, la senyora Julia Cid Barrio. 
 
 

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 Montornès 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. 
 
Les secretàries 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 l’11 de febrer de 2016, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 
CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de Montornès del Vallès, en endavant 
l’AJUNTAMENT, vàrem formalitzar un conveni per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de medi ambient i enginyeria i mobilitat.  

 
II. Que el pacte cinquè de l’esmentat conveni preveia que aquest estén els seus efectes des de 

l’1 de gener de 2016 fins el 31 de desembre de 2017, essent susceptible de dues pròrrogues 
de dos anys mitjançant acord exprés de les parts. 
 

III. Que el 29 de gener de 2019, el CONSELL COMARCAL i L’AJUNTAMENT vàrem formalitzar 
la pròrroga de l’esmentat conveni pel període de l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 
2019. 
 

IV. Que el 29 de gener de 2021, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT vàrem formalitzar la 
pròrroga de l’esmentat conveni pel període des de l’1 de gener de 2020 fins el 31 de 
desembre de 2021 
 

V. Que el 4 de maig de 2021, registre d’entrada E2021006263 l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès va sol·licitar al Consell Comarcal la renúncia a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de mobilitat i que es consideri extingida aquesta part del conveni amb efectes del 30 
de juny de 2021 o, en el seu cas, es consideri la data més propera possible per tenir per 
extingida aquesta part del conveni.  
 
 



 
 
 

 

 

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

 
 

P A C T E S 
 
Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest document és la modificació del CONVENI per a la prestació d’assistència 
tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria i mobilitat entre el CONSELL COMARCAL i 
l’AJUNTAMENT.  

 
Segon. Abast de la modificació  

 
El CONVENI es modifica en el sentit següent:  

 
1. S’exclou la mobilitat de l’àmbit d’assistència tècnica del CONVENI amb efectes a 5 d’agost de 

2021. 
 

2. El cost del servei per al 2021 és de 48.359,99 euros, dels quals 34.640,40 euros corresponen 
a l’assistència de medi ambient i enginyeria durant tot l’any i 13.719,59 euros a l’assistència 
de mobilitat fins el 4 d’agost de 2021. 

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

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

 
2. Donar de baixa l’import de 9.374,02 euros (nou mil tres-cents setanta-quatre euros amb 

dos cèntims) a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica medi 
ambient i territori. 
 

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Montornès del Vallès.”  
 
El president 
  
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREA DE TURISME 
 
21. Aprovar del reconeixement de crèdits en favor de Producciones Multimedia 
Anfibic, SL. 
 
Llegit el dictamen de Turisme, de 22 de setembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 28 de juliol de 2021, el senyor Carles Fernandez Perez, gerent del Consell Comarcal, 

ha emès l’informe següent: 
 

“RELACIÓ DE FETS 



 
 
 

 

 

 
1. El 25 de juny de 2021 amb número de registre d’entrada E2021010760 Producciones 

Multimedia Anfibic SL, NIF B62938360, ha registrat la factura número F21047 de 23 de març 
de 2021 corresponen als períodes de juliol del 2018 al juliol del 2021. 
 

2. D’acord amb l’informe del senyor Alejandro Valiente, Conseller de l’Àrea de Turisme del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, de 6 de juliol de 2021, que diu: 
 
“INFORME DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL RELATIU A LA DESPESA DEL 
SERVIDOR DE LA PÀGINA WEB DE TURISME  DE JULIOL DE 2018 a juliol de 2021 
www.turismevalles.com  

1. El Decret de gerència 914/2017 va aprovar la relació de propostes de despeses 
433/2017, entre les quals hi consta la contractació el servei d’allotjament de la pàgina 
web www.turismevalles.com en un dels servidors de l’empresa Producciones Multimedia 
Anfibic S.L i els moviments comptables que consten a la comptabilitat són: 

 
 
 

2. El 18 de juny 2019 el Decret de gerència 2019GER000900 va aprovar  la proposta de 
despesa a Producciones Multimedia Anfibic, S.L amb NIF B62938360 pel servidor de la 
plataformawww.turismevalles.com per un import de 302,50 EUR IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida pressupostària 43 43200 22706 número de referència 22019000973, (expedient 
número X2019004388). 
 

3. L’empresa Producciones Multimedia Anfibic, SL els anys 2018, 2019 i 2020 no ha 
registrat cap factura corresponen als serveis de del servidor plataforma 
turismevalles.com. 

 
4. El 25 de juny de 2021 amb número de registre d’entrada E2021010760 Producciones 

Multimedia Anfibic ha registrat la factura número F21047 de 23 de març de 2021 
corresponen als períodes de juliol del 2018 al juliol del 2021.  

 
5. El servei d’allotjament de la pàgina web de www.turismevalles.com s’ha realitzat des de 

l’any 2017 de forma satisfactòria fins a la data d’avui. 
 
 
Per tant, PROPOSO, 
Únic. Que s’iniciï l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a la 
factura de Producciones Multimedia Anfibic, SL” 

 
3. En atenció al que s'ha posat de manifest és procedent regularitzar la factura registrada i 

aprovar la despesa al tractar-se d'obligacions d'exercicis tancats pels que no existeix 
consignació pressupostaria especifica en l'actual exercici cal aprovar l´oportú expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits.  

 
Per tant, PROPOSO, 
 
1. Convalidar l’omissió de la funció interventora i seguir amb el procediment. 

 



 
 
 

 

 

2. Aprovar la factura F21047 de 23 de març de 2021 de l’empresa Producciones Multimedia 
Anfibic, SL, NIF B62938360, que correspon a despeses realitzades en exercicis anteriors de 
conformitat amb el que estableix l'article 60.2 de Reial Decret 500/1990, procedint la seva 
aplicació en el Pressupost vigent per a l'any 2021. 
 

3. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament  despesa de nou-cents set 
euros amb cinquanta cèntims (907,50) a Producciones Multimedia Anfibic, SL, NIF 
B62938360, càrrec de l’aplicació pressupostària 43 43000 22706.” 

 
2. El  5 d’agost de 2021, la senyora Isabel Mas Pares, interventora accidental del Consell 

Comarcal, ha emès l’informe següent: 
 

“INFORME D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA 
DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA DESPESA 

 
1. Número i descripció de l’expedient: EXP: X2021008397 RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICICAL 2021 FACTURA PRODUCCIONES MULTIMEDIA ANFIBIC, SL  
2. Fase de la despesa: ADO  
3. Import de la fase de la despesa: 907,50€  
4. Aplicació pressupostària: 43 43000 22706.  
5. Òrgan competent d’aprovació d’aquesta fase de la despesa: PLE  
6. Exercici econòmic al qual s’imputa la despesa: 2021  
7. Motiu omissió funció interventora: despesa periòdica sense contractació prèvia  
 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals (TRLRHL).  
2. Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les 
entitats del sector públic local (RCIL).  
3. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
INFORME  
 
Atenent al que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a 
l’expedient, es dedueix que s’ha realitzat una despesa amb omissió de la funció interventora, pel 
que s’estaria en el supòsit previst a l’article 28 del RCIL, que estableix que en els supòsits en els 
que la funció interventora fos preceptiva i s’hagués omès, no es podrà reconèixer l’obligació, ni 
tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es conegui i 
resolgui aquesta omissió.  
 
Per la seva banda, l’apartat 2 d’aquest article 28 del RCIL estableix que si l’òrgan interventor al 
conèixer d’un expedient observés omissió de la funció interventora, ho manifestarà a l’autoritat 
que l’hagués iniciat i emetrà, al mateix temps, la seva opinió respecte de la proposta, a fi que, 
unint aquest informe a les actuacions, l’òrgan competent de l’entitat pugui decidir si continua el 
procediment o no i altres actuacions que, si s’escau, siguin procedents.  
 
Vist l’informe justificatiu de les prestacions realitzades emès pel responsable de l’expedient, i amb 
la finalitat que l’òrgan competent pugui decidir si continua o no amb el procediment i les altres 
actuacions que, si s’escau, siguin procedents, s’emet el present informe, que no té caràcter de 
fiscalització, amb els extrems indicats a l’article 28.2 del RCIL.  
 
A) EXPOSICIÓ DELS INCOMPLIMENTS NORMATIUS (Art. 28.2.b RCIL)  
 
Requisits que s’ajusten al compliment de norma segons la documentació que consta a 
l’expedient:  
 



 
 
 

 

 

- El crèdit proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi 
contreure, tenint en compte els nivells de vinculació jurídica que consten en les bases d'execució 
aprovades anualment.  
 
Requisits que no s’ajusten al compliment de norma que, a judici d’aquesta intervenció, 
s’han produït en el moment que es va adoptar l’acte sense fiscalització o intervenció 
prèvia, segons la documentació que consta a l’expedient:  
 
- Es va comprometre i encarregar un servei anualment sense tramitar el corresponent contracte 
d’acord amb la Llei 9/2017 de novembre de Contractes del Sector públic.  
 
B) PRESTACIONS REALITZADES (Art. 28.2.c RCIL)  
 
Servei d’allotjament web  
 
C) EXISTÈNCIA DE CRÈDIT (Art. 28.2.d RCIL)  
 
En l’emissió d’aquest informe existeix crèdit pressupostari a l’aplicació pressupostària  
43 43000 22706  
 
D) PROCEDÈNCIA DE LA REVISIÓ DELS ACTES (Art. 28.2.e RCIL)  
 
Es detecten infraccions de l'ordenament jurídic, a més de la pròpia omissió, que 
qualifiquen, a priori, l’acte com a nul, amb opinió favorable al reconeixement d’obligacions  
 
De la documentació existent a l’expedient es pot constatar que les prestacions han estat 
realitzades, que els imports facturats estan ajustats al mercat i que, com a conseqüència de la 
possible nul·litat d’aquests actes i, amb la finalitat d’evitar l’enriquiment injust, finalment, s’hauria 
de reconèixer l’obligació de la despesa que es proposa, en no ser presumible que l’import de 
l’esmentada indemnització sigui inferior a l’import que es reclama.  
 
Per aquest motiu, en donar-se les circumstàncies previstes a l’article 28.2 del RCIL, es considera 
procedent l’adopció d’una resolució per part del PLE, subjecta a intervenció prèvia, amb la finalitat 
de convalidar l’omissió de la funció interventora, aprovar la continuïtat del procediment i, si 
s’escau, per raons d’economia processal, reconèixer les obligacions detallades a l’expedient. 
 
Aquest informe s'inclourà en la relació establerta en els apartats 6 i 7 de l'article 15 del 
RCIL. 
 

 
Annex (I) 
 

 

 
 

            ” 
 



 
 
 

 

 

3. El 22 de setembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).  
 

2. El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern a les entitats del sector públic local (RCIL).  

 

3. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.  

 
 
Per això, PROPOSO 
 
1. Convalidar l’omissió de la funció interventora i seguir amb el procediment. 

 
2. Aprovar la factura F21047 de 23 de març de 2021 de l’empresa Producciones Multimedia 

Anfibic, SL, NIF B62938360, que correspon a despeses realitzades en exercicis anteriors 
de conformitat amb el que estableix l'article 60.2 de Reial Decret 500/1990, procedint la 
seva aplicació en el Pressupost vigent per a l'any 2021. 

 
3. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament  despesa de nou-cents 

set euros amb cinquanta cèntims (907,50) a Producciones Multimedia Anfibic, SL, NIF 
B62938360, càrrec de l’aplicació pressupostària 43 43000 22706.” 

 
El president 
  
Alguna intervenció al respecte?  
 
El senyor Joan Ramon i Bernabé 
 
L’Àlex Valiente, donat que està al ple de la Garriga, ens ha demanat que expliquem de què 
anava això, són unes factures que provenen del mandat anterior sobre un servei web que hi 
havia sobre turisme que quan es va anar a tancar, ens van comunicar que hi havia un seguit 
de factures que no s’havien pagat i que s’havien quedat penjades, suposem que per un 
error, i per tant el que estem fent en aquest moment és acceptar aquestes factures pendents 
i pagar-les perquè el Consell no pot quedar-se sense pagar allò compromès fos qui fos qui 
ho comprometés, entenem que és un error i per això s’ha fet en aquest moment. 
 
El president 
 
Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 19 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emiliano Cordero Soria, Eva Maria 
Díaz Medina, Marialluïsa Ferré García, Maria del Mar Hernández Sánchez, Francesc 
Juzgado Mollá, Joan Ramon i Bernabé, Francesc Sánchez Castilla, Juan Manuel Segovia 
Ramos, Josep Quesada Tornero 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 Ciutadans, el senyor Manuel 



 
 
 

 

 

Losada Seivane. I les 9 abstencions de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana 
de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, 
Anna Cella i Navarro, Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i 
Tomás, Pamela Isús i Sauri, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre. 
 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
22. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració 
amb diversos ajuntaments per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació 
juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil 
corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en 
marxa d’aquest Programa, i a la Resolució TSF/3125/2020, de 25 de novembre, per la 
qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions 
destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil. 
 
Llegit el dictamen de Serveis Personals, de 22 de setembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 17 de setembre de 2021, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental  Carles 

Fernández Pérez, Gerent, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 

1. El 24 de març de 2021, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 
CONSELL COMARCAL, va aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració 
amb els ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Cànoves i Samalús, Figaró-
Montmany, Fogars de Monclús, les Franqueses del Vallès, Llinars del Vallès, Montornès del 
Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant 
Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, la Roca del Vallès, Vallromanes i Vilanova 
del Vallès, per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la 
realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 
29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució 
TSF/3125/2020, de 25 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a 
la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació 
juvenil, en endavant el CONVENI.   
 

2. El 27 de maig de 2021, registre d’entrada E2021008075, l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
ha presentat un escrit al Consell Comarcal del Vallès Oriental on sol·licita la modificació del 
conveni en certs aspectes. La proposta de modificació té llur fonament en la posició del 
Consell Comarcal com a beneficiari de la subvenció, no corresponent als ajuntaments part de 
la translació d’obligacions de l’Ordre TSF/200/2018 i la Resolució TSF/3125/2020 que fou 
aprovada en el text inicial.  
 
Pel que fa a l’execució de les hores en el municipi de la Roca del Vallès, caldrà convocar la 
Comissió de seguiment del conveni per acordar com s’executaran les hores pendents de 
realitzar.  
 
També s’ha apreciat un error en la data de vigència del conveni, essent el seu inici correcte 
l’1 de gener de 2021 i no pas l’1 de gener de 2020.  
 

 
Un cop analitzada la sol·licitud de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, es considera oportú i es 
PROPOSA modificar part del contingut del conveni, en el sentit següent:  



 
 
 

 

 

 
a) Suprimir l’obligació establerta en l’epígraf e) del pacte 3 del conveni següent:  

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

 
b) En el pacte 3 epígraf f) del conveni, on diu:  

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

 
Ha de dir:  

 
Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en allò que sigui necessari per tal que 
el CONSELL COMARCAL pugui complir amb les obligacions que li són pròpies com a entitat 
beneficiària de la subvenció sempre i quan aquestes obligacions estiguin vinculades a 
l’objecte del conveni. 

  
c) Suprimir l’epigraf g) del pacte 3 del conveni, següent:  

 
Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació o 
documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les accions o que sigui 
necessària per a la justificació de la subvenció. 

 
d) Suprimir l’epigraf h) del pacte 3 del conveni, següent:  

 
Si és el cas, conservar els justificants originals (paper i electrònics), i l'altra documentació 
relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys a comptar des 
de la data de finalització del termini de justificació de l'objecte de subvenció, o bé des de la 
data de presentació de justificants corresponents, si és anterior. 
 
En cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, s'haurà de conservar tots els 
documents justificatius de les actuacions cofinançades per l'FSE durant un termini de tres 
anys a partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea 
dels comptes en els quals s'hagin inclòs les despeses. El Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la data d'inici d'aquest període. Els 
documents s'han de conservar en forma d'original o còpia compulsada de l'original o en versió 
electrònica de documents originals. 

 
e) En l’epígraf j) del pacte 3 del conveni, on diu:  

 
Comunicar al CONSELL COMARCAL altres subvencions sol·licitades o concedides per a la 
mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic 
o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra 
alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se'n puguin avaluar la seva 
compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, 
abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. 

 
Ha de dir:  
 
Comunicar al CONSELL COMARCAL, previ requeriment, altres subvencions sol·licitades o 
concedides per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de 
finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i 
qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se'n puguin avaluar 
la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot 
cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. 

 
f) Suprimir l’epígraf k) del pacte 3 del conveni, següent:  

 



 
 
 

 

 

Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que correspongui a 
l’AJUNTAMENT, en virtut de les obligacions assumides en aquest conveni, que permeti 
verificar, d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció, i 
d'altra, l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les 
despeses derivades de la realització d'aquestes activitats.  

 
g) Suprimir l’epígraf l) del pacte 3 del conveni, següent:  

 
El Consell de Relacions Laborals de Catalunya, ha elaborat i publicat un recull de 
recomanacions de mesures preventives i organitzatives per dur a terme la 
planificació(https://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/el_crl/activitat/activitat/mes
urescoronavirus /). En aquest sentit, l’AJUNTAMENT ha de presentar una declaració 
responsable al CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL mitjançant la plataforma 
EACAT, d'acord amb el model que li faciliti el CONSELL COMARCAL i en el termini que li 
sigui requerit, indicant el compromís de dur a terme les mesures corresponents del detall 
d'actuacions previstes en l'apartat I del document de les Recomanacions esmentat.  
 
L’execució de les accions podrà no iniciar-se o no continuar en cas d’incompliment d’aquesta 
obligació. 

 
h) A l’epígraf n) del pacte del tercer del conveni, on diu:  

 
Complir amb les obligacions que es determinen a l’ORDRE en relació a la publicitat de les 
subvencions. 
 
Ha de dir:  
 
Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL per tal que aquest pugui complir les obligacions 
de publicitat que s’escauen en l’execució del projecte vinculades a l’objecte del conveni.  

 
i) Suprimir l’epígraf q) del pacte 3 del conveni, següent:  

 
Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament 
auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable, així com aquells 
estats comptables i registres específics que siguin exigits per l’ORDRE, amb la finalitat de 
garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control. 

 
j) A l’epígraf s) del pacte 3 del conveni, on diu:  

 
Si és el cas, entregar al CONSELL COMARCAL la documentació necessària que s’escaigui 
per a què aquest pugui tramitar la justificació del compliment dels requisits i les condicions 
que determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció davant l’òrgan concedent, en la 
forma que preveu l’ORDRE, en el termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL. 

 
Ha de dir:  
Si és el cas, entregar al CONSELL COMARCAL la documentació necessària que s’escaigui 
per a què aquest pugui tramitar la justificació del compliment dels requisits i les condicions 
que determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció davant l’òrgan concedent, en la 
forma que preveu l’ORDRE i en el termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL, que haurà 
de ser suficient perquè l’AJUNTAMENT pugui complir-lo i alhora permeti al CONSELL 
COMARCAL poder complir amb les seves obligacions.  

 
k) Suprimir l’epígraf t) del pacte 3 del conveni, següent: 

 
Si és el cas, informar al CONSELL COMARCAL dels indicadors d’execució i de resultats, tant 
comuns com específics, corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l’objectiu de 
complir amb els requisits de certificació i/o justificació al Fons Social Europeu, en la forma i 
terminis que estableixi l’ORDRE i l’òrgan competent i en el termini que li indiqui el CONSELL 
COMARCAL. 

 



 
 
 

 

 

l) Suprimir l’epígraf u del pacte 3 del conveni, següent:  
 

Col·laborar i facilitar tota la documentació que els sigui requerida durant l'exercici de les 
funcions de control i verificació de l'Autoritat d'Auditoria de Programa operatiu, de l'Autoritat 
de Gestió i de Certificació –la Unitat Administradora del FSE- de la Comissió Europea i 
d'altres òrgans que, d'acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de 
control i financer dels ajuts finançats pel FSE.  

 
m) En el pacte sisè del conveni, on diu:  

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

 
Ha de dir:  

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

 

2. El 22 de setembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 
ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 

 

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

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

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

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

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

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

 
5. L’article 28.1 a) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat 

pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon a les comarques 
prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis. 
 



 
 
 

 

 

6. L’article 28.2 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, disposa que en tot cas, la 
comarca ha d’exercir les funcions d’assistència i cooperació que li corresponen tenint en 
compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d’habitants 
com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l’activitat econòmica predominant. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) El conjunt d’entitats que componen el sistema de formació i qualificació 
professionals, sota els criteris fixats pels serveis i programes en el marc de 
l’Estratègia catalana per a l’ocupació i del Pla de desenvolupament de les 
polítiques d’ocupació. 
 

10. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques 
de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions 
públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, 
en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès 
comú. 
 

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

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

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

 
13. L’article 14 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel que fa a la competència del Ple. 
 
 
Per això,  
 



 
 
 

 

 

PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb els 

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

 
a) Suprimir l’obligació establerta en l’epígraf e) del pacte 3 del conveni següent:  

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

 
b) En el pacte 3 epígraf f) del conveni, on diu:  

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

 
Ha de dir:  

 
Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en allò que sigui necessari 
per tal que el CONSELL COMARCAL pugui complir amb les obligacions que li 
són pròpies com a entitat beneficiària de la subvenció sempre i quan aquestes 
obligacions estiguin vinculades a l’objecte del conveni. 

  
c) Suprimir l’epigraf g) del pacte 3 del conveni, següent:  

 
Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota aquella informació 
o documentació que es requereixi en relació amb l’execució de les accions o que 
sigui necessària per a la justificació de la subvenció. 

 
d) Suprimir l’epigraf h) del pacte 3 del conveni, següent:  

 
Si és el cas, conservar els justificants originals (paper i electrònics), i l'altra 
documentació relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim 
de cinc anys a comptar des de la data de finalització del termini de justificació de 
l'objecte de subvenció, o bé des de la data de presentació de justificants 
corresponents, si és anterior. 
 
En cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, s'haurà de conservar 
tots els documents justificatius de les actuacions cofinançades per l'FSE durant 
un termini de tres anys a partir del 31 de desembre de l'any següent a la 
presentació a la Comissió Europea dels comptes en els quals s'hagin inclòs les 
despeses. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats 
beneficiàries de la data d'inici d'aquest període. Els documents s'han de 
conservar en forma d'original o còpia compulsada de l'original o en versió 
electrònica de documents originals. 

 



 
 
 

 

 

e) En l’epígraf j) del pacte 3 del conveni, on diu:  
 
Comunicar al CONSELL COMARCAL altres subvencions sol·licitades o 
concedides per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o 
altres formes de finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa 
activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració produïda en les ja 
comunicades, a fi i efecte que se'n puguin avaluar la seva compatibilitat. Aquesta 
comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la 
justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. 

 
Ha de dir:  
 
Comunicar al CONSELL COMARCAL, previ requeriment, altres subvencions 
sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, 
laborals o altres formes de finançament públic o privat que recaiguin sobre la 
mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració produïda en les 
ja comunicades, a fi i efecte que se'n puguin avaluar la seva compatibilitat. 
Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, 
abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. 

 
f) Suprimir l’epígraf k) del pacte 3 del conveni, següent:  

 
Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que 
correspongui a l’AJUNTAMENT, en virtut de les obligacions assumides en aquest 
conveni, que permeti verificar, d'una banda, la correcta realització de les activitats 
objecte d'aquesta subvenció, i d'altra, l'adequació entre els registres comptables i 
els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d'aquestes 
activitats.  

 
g) Suprimir l’epígraf l) del pacte 3 del conveni, següent:  
 

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya, ha elaborat i publicat un recull de 
recomanacions de mesures preventives i organitzatives per dur a terme la 
planificació(https://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/el_crl/activitat/
activitat/mesurescoronavirus /). En aquest sentit, l’AJUNTAMENT ha de presentar 
una declaració responsable al CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 
mitjançant la plataforma EACAT, d'acord amb el model que li faciliti el CONSELL 
COMARCAL i en el termini que li sigui requerit, indicant el compromís de dur a 
terme les mesures corresponents del detall d'actuacions previstes en l'apartat I 
del document de les Recomanacions esmentat.  
 
L’execució de les accions podrà no iniciar-se o no continuar en cas 
d’incompliment d’aquesta obligació. 

 
 

h) A l’epígraf n) del pacte del tercer del conveni, on diu:  
 
Complir amb les obligacions que es determinen a l’ORDRE en relació a la 
publicitat de les subvencions. 
 
Ha de dir:  
 
Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL per tal que aquest pugui complir les 
obligacions de publicitat que s’escauen en l’execució del projecte vinculades a 
l’objecte del conveni.  



 
 
 

 

 

 
i) Suprimir l’epígraf q) del pacte 3 del conveni, següent:  

 
Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial 
aplicable, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin 
exigits per l’ORDRE, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats 
de comprovació i control. 

 
j) A l’epígraf s) del pacte 3 del conveni, on diu:  

 
Si és el cas, entregar al CONSELL COMARCAL la documentació necessària que 
s’escaigui per a què aquest pugui tramitar la justificació del compliment dels 
requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudiment de la 
subvenció davant l’òrgan concedent, en la forma que preveu l’ORDRE, en el 
termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL. 

 
Ha de dir:  
 
Si és el cas, entregar al CONSELL COMARCAL la documentació necessària que 
s’escaigui per a què aquest pugui tramitar la justificació del compliment dels 
requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudiment de la 
subvenció davant l’òrgan concedent, en la forma que preveu l’ORDRE i en el 
termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL, que haurà de ser suficient perquè 
l’AJUNTAMENT pugui complir-lo i alhora permeti al CONSELL COMARCAL 
poder complir amb les seves obligacions.  

 
 

k) Suprimir l’epígraf t) del pacte 3 del conveni, següent: 
 
Si és el cas, informar al CONSELL COMARCAL dels indicadors d’execució i de 
resultats, tant comuns com específics, corresponents a la gestió de la subvenció 
rebuda amb l’objectiu de complir amb els requisits de certificació i/o justificació al 
Fons Social Europeu, en la forma i terminis que estableixi l’ORDRE i l’òrgan 
competent i en el termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL. 

 
l) Suprimir l’epígraf u del pacte 3 del conveni, següent:  

 
Col·laborar i facilitar tota la documentació que els sigui requerida durant l'exercici 
de les funcions de control i verificació de l'Autoritat d'Auditoria de Programa 
operatiu, de l'Autoritat de Gestió i de Certificació –la Unitat Administradora del 
FSE- de la Comissió Europea i d'altres òrgans que, d'acord amb la normativa 
comunitària, tinguin atribuïdes funcions de control i financer dels ajuts finançats 
pel FSE.  

 
m) En el pacte sisè del conveni, on diu:  

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

 
Ha de dir:  



 
 
 

 

 

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

 
2. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats.” 
 
El president 
  
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
ÀREES D’ENSENYAMENT I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
23. Aprovar la remoció de la condició per a la resolució de la convocatòria dels ajuts 
de menjador per al curs 2021-2022. 
 
Llegit el dictamen de les àrees d’Ensenyament i de Politiques Socials i d’Igualtat, de 22 de 
setembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 28 d’abril de 2021,el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, juntament amb 

l’aprovació de les Bases i l’aprovació de la convocatòria dels ajuts individuals de 
menjador per aquest curs, acordà també condicionar la resolució de la convocatòria a la 
resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la 
dotació econòmica pels ajuts de menjador, amb subjecció a les seves previsions i al 
finançament definitiu de l’import dels ajuts, o bé a la disponibilitat pressupostària i al seu 
finançament d’acord amb les previsions de l’article 8.4 i la Disposició addicional primera 
de les Bases reguladores dels ajuts individuals de menjador.  

 
Així mateix, s’acordà que la despesa màxima de la convocatòria s’autoritzaria 
expressament un cop s’aprovi la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts de menjador.  
 

2. El 8 de setembre de 2021, la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, amb la voluntat d’agilitzar la tramitació dels ajuts i no pertorbar el servei de 
menjador, resolgué la convocatòria amb caràcter provisional alhora que condicionà 
aquesta resolució a l’acord de Ple per raó del qual es remogui la condició establerta per 
a la resolució de la convocatòria i un cop s’aprovi la resolució del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts 
de menjador, amb subjecció a les seves previsions, i al finançament definitiu de l’import 
dels ajuts. 
 
En aquest sentit, el text dels acords fou el següent:  
 
“ 



 
 
 

 

 

1. Atorgar amb caràcter provisional els ajuts de menjador per al curs escolar 2021/2022 
als alumnes que consten en l’annex núm. 1 de l’informe de la relació de fets, d’acord 
amb el que s’hi especifica.  
 

2. Denegar l’ajut de menjador per al curs escolar 2021/2022 als alumnes que consten 
en l’annex núm. 2 de l’informe de la relació de fets, d’acord amb el que s’hi 
especifica.  
 

3. Condicionar l’acord primer precedent a la resolució del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts de menjador, 
amb subjecció a les seves previsions, i al finançament definitiu de l’import dels ajuts, 
essent aquesta una condició suspensiva, decaient i essent nuls els ajuts de menjador 
atorgats amb caràcter provisional en cas que no es compleixi.  
 

4. Condicionar els acords primer, segon i tercer precedents a l’acord del Ple del Consell 
Comarcal per raó del qual s’aprovi la remoció de la condició per a la resolució de la 
convocatòria dels ajuts de menjador aprovada en sessió plenària de 28 d’abril de 
2021, següent:  
 
“Condicionar la resolució de la convocatòria a la resolució del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels 
ajuts individuals de menjador, amb subjecció a les seves previsions i al finançament 
definitiu de l’import dels ajuts, o bé a la disponibilitat pressupostària i al seu 
finançament d’acord amb les previsions de l’article 8.4 i la Disposició addicional 
primera de les Bases reguladores dels ajuts individuals de menjador.”  

 
5. Publicar en el taulell d’anuncis la llista dels ajuts atorgats i denegats i comunicar la 

resolució als ajuntaments interessats i al Servei d’Acolliment per a dones en situació 
de violència masclista de la comarca del Vallès, amb indicació del caràcter 
provisional de l’atorgament i de les condicions a les quals hi estan subjectes.” 

 
3. Per això, d’acord amb la motivació raonada en la Comissió de Govern de 8 de setembre 

de 2021 i amb la voluntat de no pertorbar el servei de menjador, cal remoure la condició 
per a la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador aprovada en sessió plenària 
de 28 d’abril de 2021, següent:  

 
“Condicionar la resolució de la convocatòria a la resolució del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels 
ajuts individuals de menjador, amb subjecció a les seves previsions i al finançament 
definitiu de l’import dels ajuts, o bé a la disponibilitat pressupostària i al seu 
finançament d’acord amb les previsions de l’article 8.4 i la Disposició addicional 
primera de les Bases reguladores dels ajuts individuals de menjador.”  

 
4. El 22 de setembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

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

 
1. El conveni de 24 de maig de 2016 entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya relatiu a la delegació de 
competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de 
menjador.  
 
Mitjançant aquest conveni  el Consell Comarcal assumeix la competència delegada de la 
gestió dels ajuts de menjador que es puguin establir, dins les disponibilitats 



 
 
 

 

 

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

2. L’acord vuitè de l’ACORD de GOV/128/2021, de 31 d'agost, de delegació de 
competències als consells comarcals i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria 
d'educació, quan diu que mentre no es produeixi l'acceptació d'aquesta delegació, els 
serveis contractats o establerts per mitjà d'un conveni pels ens locals delegats, de 
conformitat amb la delegació anterior, s'han de continuar prestant de conformitat amb el 
règim determinat al punt 3 d'aquest Acord. 

 
3. Les Bases reguladores dels ajuts de menjador i llur annex per al curs escolar 2021/2022, 

aprovades el 28 d’abril de 2021 i publicades en el BOPB de 4 de maig de 2021.  
 
4. La Disposició addicional primera de les Bases reguladores dels ajuts de menjador 

disposa que sens perjudici del que estableix el segon paràgraf de l’article 8.4 d’aquestes 
bases, el Consell Comarcal pot resoldre la convocatòria i atorgar ajuts individuals de 
menjador sense la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
que estableixi la dotació econòmica pels ajuts individuals de menjador, sempre i quan hi 
hagi disponibilitat pressupostària.  

 
Els atorgaments que es realitzin amb anterioritat a la resolució del Departament 
d’Educació esmentada amb anterioritat, podran ser per l'import total, però condicionats al 
finançament definitiu, de manera que en cas que calgui reduir-los o revocar-los, només 
es poden considerar imports ferms aquells que tinguin finançament directe del Consell 
Comarcal, especificant-se així en la resolució. Podran concedir-se imports que en la 
seva totalitat siguin provisionals a l'espera del finançament definitiu, en aquest cas caldrà 
efectuar la devolució corresponent. 
 

5. L’acord del Ple del Consell Comarcal de 28 d’abril de 2021, següent:  
 

“Condicionar la resolució de la convocatòria a la resolució del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts individuals 
de menjador, amb subjecció a les seves previsions i al finançament definitiu de l’import 
dels ajuts, o bé a la disponibilitat pressupostària i al seu finançament d’acord amb les 
previsions de l’article 8.4 i la Disposició addicional primera de les Bases reguladores dels 
ajuts individuals de menjador.”  

 
 
Per això, 
 
PROPOSEM al Ple que acordi: 
 
Únic.- Aprovar la remoció de la condició per a la resolució de la convocatòria dels ajuts de 
menjador per al curs 2021-2022 aprovada en sessió plenària de 28 d’abril de 2021, següent:  



 
 
 

 

 

 
“Condicionar la resolució de la convocatòria a la resolució del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts individuals 
de menjador, amb subjecció a les seves previsions i al finançament definitiu de l’import 
dels ajuts, o bé a la disponibilitat pressupostària i al seu finançament d’acord amb les 
previsions de l’article 8.4 i la Disposició addicional primera de les Bases reguladores dels 
ajuts individuals de menjador.”  

” 
 
El president 
  
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 28 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000450, de 15 de juliol de 
2021, al 2021PRES000534, de 22 de setembre de 2021. 
 
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Presidència del 
2021PRES000450, de 15 de juliol de 2021, al 2021PRES000534, de 22 de setembre de 
2021. 
 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER000939, de 15 de juliol de 2021, 
al 2021GER001308, de 23 de setembre de 2021. 
 
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència del 
2021GER000939, de 15 de juliol de 2021, al 2021GER001308, de 23 de setembre de 2021. 
 
 
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. (2n trimestre 2021) 
 
El president dona 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 30/06/2021 

 
Així doncs, durant el segon trimestre de l’exercici 2021 el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha 
comptabilitzat un nombre de  448 pagaments de factures registrades per comptabilitat segons el 
quadrant següent: 
 

 
 
 

Factures pendents de pagament a data 30/06/2021 

 
Durant el segon 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 

(3,95) (179,85) (7,35) 

 
 

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.” 
 

 
24. Precs i preguntes. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Nosaltres tenim dues intervencions, una la faré jo i l’altre el company Joan Galiano. A la web 
de la Generalitat hem vist que surten els atorgaments del PUOSC i sorprenentment no surt 
el Vallès Oriental, ens podeu explicar si és perquè no ens hem presentat o a què es deu, si 
ho teniu reconegut. 
 
El senyor Joan Josep Galiano Peralta 
 
Bona tarda, volia preguntar pels Next Generation que havíem estat comentant en plens 
anteriors, que hi havia la possibilitat que des del Consell Comarcal s’havien marcat una sèrie 
de línies, avui no hi és el conseller, si de cas ho parlaríem amb ell perquè l’Àlex a la 
presentació de la Fira de l’olivera de Bigues i Riells va comentar que es faria un esforç 
perquè hi hagués un recolzament al sector a través d’aquests fons, llavors estaria bé saber 
per on anem en aquest sentit, si tenim alguna informació i quin és el planning. 
 



 
 
 

 

 

El president 
 
Perfecte, alguna pregunta més? Si us sembla bé, Marc i Joan, ho traslladem tot per tenir la 
informació correcta, us donaríem resposta si pot ser abans del proper ple, sinó en el ple, 
com deies Joan, com tampoc està l’Àlex li traslladaríem i això del PUOSC si podem també 
us donem resposta abans del proper ple, per tenir dades concretes. 
 
En nom de tots i totes, solidaritzar-nos també amb els veïns i veïnes de La Palma, que estan 
passant uns mals moments i penso que és de justícia també que des del Vallès ens 
solidaritzem també amb gent que està en un moment complicat.  
 
Moltes gràcies a tots i totes i tornar a donar la benvinguda al Josep Tornero al Consell 
Comarcal. 
 
 
S’aixeca la sessió a les dinou hores i trenta-nou minuts, de la qual cosa, com a secretària 
accidental, dono fe, amb el vistiplau del senyor president. 
 
Document signat electrònicament. 
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