
 
 

 
 

OD-52 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
Ple, de 17 de novembre de 2021 
CI, de 10 de novembre de 2021 
 
Aprovar la modificació del conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació del 
servei bàsic d’atenció social amb l'Ajuntament de Vallromanes. 

 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 d´octubre de 2021, la cap de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat, senyora Silvia 

Perez Corts, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 

1. En data 18 de juny de 2021, amb registre d’entrada E2021010446, l’Ajuntament de Vallromanes 
ens comunica que la Junta de Govern Local havia aprovat sol·licitar al Consell Comarcal l’augment 
de jornada laboral de l’educador/a social dels Serveis Bàsics d’Atenció Social, actualment la 
senyora Marta Cabrera. 
 

2. A l’acord de Junta de Govern de l’Ajuntament de Vallromanes es concreta que l’augment de 
jornada passi de l’actual 50% de dedicació a un 80%. 
 

3. En data 15 de juliol de 2021 el Consell Comarcal, amb número de registre de sortida S2021009905, 
es comunica a l’Ajuntament de Vallromanes la previsió de costos que suposaria la jornada de 
l’educador/a social a una dedicació del 80% de la jornada laboral. 
 

4. En data 8 de setembre de 2021, amb registre d’entrada E2021013737, l’Ajuntament de 
Vallromanes comunica al Consell Comarcal l’acceptació dels costos derivats de l’augment de la 
jornada de l’educador/a social. 
 

5. En data 29 d’octubre de 2020 es va formalitzar el conveni per a la gestió del Servei Bàsic d’Atenció 
Social entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Vallromanes (X2019007052), 
amb vigència des de l’1 de gener de 2020 fins a 31 de desembre de 2023. 

 
6. El pacte 2.2 del Conveni esmentat es recull:  
 

Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme mitjançant el/s 
treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s: 

 

 
 

 



 
 

 
 

Per tant, PROPOSO,      
 

1. Modificar el conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social entre el Consell 
Comarcal i el municipi de Vallromanes: 
 
Modificar la dedicació del/a professional educador/a social en el pacte 2.2 amb el següent 
contingut:   

 
  

Municipi Perfil professional 
Hores de 
dedicació 
setmanals 

% dedicació en relació 
amb una jornada de 37,5 

hores 

Vallromanes 

Treballadors/es socials 18,75 50% 

Educadors/es socials 30,00 80% 

Administratius/ves 7,50 20% 

Gestors/es PIA 1,72 4,58% 

 
 

....” 
 

2. El 10 de novembre 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 gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social entre el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Vallromanes formalitzat el 29 d’octubre de 
2020.  
 

2. L’article 5 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, estableix 
que el sistema públic de serveis socials es regeix, entre d’altres, pels principis següents: 

 
“a) Universalitat: Els poders públics han de garantir a tothom el dret d'accés als serveis socials 
i llur ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia redistributiva. Aquest principi no 
exclou, però, que l'accés es pugui condicionar al fet que els usuaris compleixin determinats 
requisits i paguin una contraprestació econòmica per assegurar la coresponsabilitat entre els 
usuaris i les administracions públiques i la sostenibilitat del sistema. 
 
c) Responsabilitat pública: Els poders públics han de garantir la disponibilitat dels serveis 
socials mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans humans, tècnics i financers i dels 
equipaments necessaris per a garantir els drets reconeguts. També n'han d'assegurar la 
planificació, la coordinació, el control, la continuïtat del servei si se'n determina la necessitat, 
l'execució i l'avaluació amb criteris d'equitat, justícia social i qualitat. 
 
o) Economia, eficiència i eficàcia: Els serveis socials s'han de gestionar amb criteris 
d'economia, eficiència i eficàcia.” 

 



 
 

 
 

3. L’article 13.l) de la LSS estableix que les persones que accedeixen als serveis socials o, si 
escau, llurs familiars o representants legals, tenen el deure de contribuir al finançament del 
cost del centre o servei si així ho estableix la normativa aplicable. 

 
4. L’article 15.1 de la LSS, estableix que el sistema públic de serveis socials s'organitza en forma 

de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots els actors 
que intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis socials bàsics 
i en serveis socials especialitzats. 

 
5. L’article 16.1 de la LSS estableix que els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema 

públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. 
 
6. L’article 16.2 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics s'organitzen territorialment i 

estan dotats d'un equip multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la metodologia 
interdisciplinaris, integrat pel personal professional necessari per al compliment de llurs 
funcions, amb l'estructura directiva i de suport tècnic i administratiu que s'estableixi per 
reglament. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili 
i de teleassistència i els serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents. 

 
7. L’article 16.3 de la LSS preveu que els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, 

comunitari i preventiu per a fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, 
atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar. Els 
serveis socials bàsics han de donar respostes en l'àmbit propi de la convivència i la relació 
dels destinataris dels serveis. 

 
8. L’article 17 de la LSS preveu com a funcions dels serveis socials bàsics les següents: 
 

a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit 
territorial. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) Revisar el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia 
personal quan correspongui. 

f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les 
intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació. 

g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si 
hi ha menors. 



 
 

 
 

h) 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. 

i) 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. 

j) Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. 
k) Orientar l'accés als serveis socials especialitzats, especialment els d'atenció diürna, 

tecnològica i residencial. 
l) Promoure mesures d'inserció social, laboral i educativa. 
m) Gestionar prestacions d'urgència social. 
n) Aplicar protocols de prevenció i d'atenció davant de maltractaments a persones dels 

col·lectius més vulnerables. 
o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les 

altres que li siguin atribuïdes. 
p) 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. 

q) Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones 
afectades per causes judicials. 

 
9. L’article 20 de la LSS disposa que són prestacions del sistema públic de serveis socials les 

actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, els mitjans i les ajudes 
econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a persones i que es destinen a complir les 
finalitats que estableix l'article 3 de la llei esmentada. Les prestacions del sistema públic de 
serveis socials poden ésser de servei, econòmiques o tecnològiques. 

 
10. L’article 21.1 de la LSS estableix que les prestacions de servei són els serveis i les 

intervencions acomplerts per equips professionals que tenen com a finalitat la prevenció, el 
diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l'atenció i la inserció de persones, d'unitats 
de convivència i de grups en situació de necessitat social. 

 
11. L’article 21.2 de la LSS disposa que són prestacions de servei les següents actuacions i 

intervencions acomplertes pels equips professionals: 
 

a) La informació sobre els recursos socials disponibles i sobre l'accés a aquests. 
b) L'orientació sobre els mitjans més adequats per a respondre a les necessitats plantejades. 
c) L'assessorament i el suport a les persones i els grups que necessiten l'actuació social. 
d) La valoració singularitzada i el diagnòstic social de les situacions personals, convivencials 

i familiars i de les demandes socials. 
e) La intervenció professional i el tractament social orientats al compliment de les finalitats 

dels serveis socials. 
f) La protecció jurídica i social dels menors d'edat en situació de desemparament. 
g) La protecció jurídica i social de les persones amb capacitat limitada. 
h) L'atenció residencial substitutiva de la llar. 
i) L'atenció diürna. 
j) L'atenció domiciliària. 
k) Les que s'estableixin en la Cartera de serveis socials. 

 



 
 

 
 

12. L’article 24.3 de la LSS estableix que la Cartera de serveis socials ha de definir cada tipus de 
prestació, la població a què va destinada, l'establiment o l'equip professional que l'ha de 
gestionar, els perfils i les ràtios dels professionals de l'equip, i els estàndards de qualitat. En 
tots els casos ha de garantir l'accés a les prestacions amb el suport de l'Administració, tenint 
en compte criteris de progressivitat en la renda dels usuaris. 

 
13. L’article 24.4 de la LSS disposa que les prestacions garantides són exigibles com a dret 

subjectiu d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials, que ha d'incloure, 
almenys, la necessitat d'una valoració professional prèvia i d'una prova objectiva que 
n'acrediti la necessitat. 

 
14. L’Annex I, del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 

2010/2011, defineix els serveis bàsics d’atenció social com el conjunt organitzat i coordinat 
d’accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l’objectiu de millorar el benestar 
social i afavorir la integració de les persones, amb l’objecte de promoure els mecanismes per 
conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben 
en situació de risc social o d’exclusió. 

 
15. Les funcions del servei bàsic d’atenció social són definides en la Cartera de Serveis Socials:  
 

a) Informació, orientació i assessorament. 
b) Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió. 
c) Aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups. 
d) Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea territorial 

corresponent. 
e) Gestió dels serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats per via 

reglamentària. 
f) Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva intervenció. 
g) Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció especialitzada. 
h) Treball social comunitari. 

 
16. L’article 31 de la LSS estableix que corresponen als municipis les competències següents: 

 
a) Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial. 
b) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres 
administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent. 
c) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el 
pla d'actuació de l'àrea bàsica corresponent. 
d) Establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials bàsics. 
e) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics. 
f) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis 
socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la Generalitat i 
l'ens local supramunicipal corresponent, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla 
estratègic corresponent. 
g) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions d'inspecció 
i control en matèria de serveis socials. 
h) Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat. 



 
 

 
 

i) Participar en l'elaboració dels plans i els programes de la Generalitat en matèria de serveis 
socials. 
j) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes 
de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit dels serveis socials 
locals. 
k)  Les que els atribueixen les lleis. 

 
17. L’apartat segon de l’article 31 de la LSS preveu que les comarques supleixen els municipis 

de menys de vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials 
bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions d'assumir directament o 
mancomunadament. 

 
18. L’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat primària 

de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics. L'àrea bàsica de 
serveis socials s'organitza sobre una població mínima de vint mil habitants, prenent com a 
base el municipi. 

 
L'àrea bàsica de serveis socials ha d'agrupar els municipis de menys de vint mil habitants. En 
aquest cas, la gestió correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat especialment amb 
aquesta finalitat. 
 
Els municipis de més de vint mil habitants poden tenir més d'una àrea bàsica de serveis 
socials, en funció del nombre d'habitants i de les necessitats socials. 

 
19. La Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa 

que mentre no s’aprovi l’organització territorial de Catalunya, les administracions locals i les 
administracions supramunicipals poden assumir les funcions que la llei atribueix als ens locals 
supramunicipals. En tot cas, s’han de respectar les competències que els ajuntaments i els 
consells comarcals tenien assumides en el moment de l’entrada en vigor de la llei. 

 
En aquest sentit, la Llei 4/2011, de 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, de 3 d’agost, 
de vegueries, per raó de la qual es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, 
del 3 d'agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent: 
 
"1. La constitució dels consells de vegueria, d'acord amb les demarcacions veguerials que 
defineix l'article 9, es produirà un cop hagin estat aprovades les modificacions de la normativa 
estatal a què es refereix la disposició final segona, incloses les relatives a l'establiment del 
règim electoral de la vegueria. En aquell moment, els consells de vegueria substituiran les 
diputacions provincials, d'acord amb el que determina l'article 91.3 de l'Estatut d'autonomia 
de Catalunya.” 
 
Així mateix, la disposició final primera de la Llei 4/2011, de 8 de juny, sota la rúbrica disposició 
derogatòria de la Llei 30/2010, disposa que recuperen la vigència els articles esmentats en 
l'apartat 1 de la disposició derogatòria única de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries. 
Aquests articles quedaran derogats en el moment que es constitueixin els consells de 
vegueria, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, en 
la redacció que li dóna l'article únic de la llei present. 

 



 
 

 
 

20. L’article 14.1 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de 
les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d’abril, en 
matèria d’assistència i serveis socials, defineix l’àrea bàsica de serveis socials com la unitat 
territorial elemental de prestació de serveis que forma part de la Xarxa Bàsica de Serveis 
Socials de Responsabilitat Pública a Catalunya. 

 
21. L’annex del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, en matèria d’assistència i serveis 

socials, sota la rúbrica delimitació de les àrees bàsiques de serveis socials, estableix com a 
sector comarcal de serveis socials Vallès Oriental les següents àrees:  

 
I. Àrea bàsica de serveis socials Granollers. Correspon al municipi de Granollers. 
II. Àrea bàsica de serveis socials Mollet del Vallès. Correspon al municipi de Mollet del 
Vallès. 
III. Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental. Correspon al conjunt de 
municipis de la comarca de fins a vint mil habitants. 

 
22. L’article 15 del Decret legislatiu esmentat preveu com a funcions que es desenvolupen a l’àrea 

bàsica de serveis socials la programació dels serveis socials d’atenció primària, la seva 
zonificació i la seva ubicació, així com la prestació i gestió dels serveis socials d’atenció 
primària, mitjançant un o més equips multiprofessionals. 

 
23. L’article 26.1 del Decret legislatiu esmentat estableix que correspon als consells comarcals 

exercir les funcions que es desenvolupen en les àrees bàsiques de serveis socials formades 
per més d’un municipi. 

 
24. L’article 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària disposa que 

correspon als consells comarcals el següent:  
 

“a) En aquelles àrees bàsiques de serveis socials formades per més d'un municipi, l'exercici 
de les funcions de programació, zonificació, ubicació, prestació i gestió dels serveis socials 
d'atenció primària, com també de coordinació dels serveis socials d'atenció primària del sector 
públic i privat d'acord amb les normes de coordinació dictades pel Govern de la Generalitat, i 
de suport informatiu, d'avaluació i estadístic a les tasques ordenadores i planificadores de la 
Generalitat. 
c) L'assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis socials i 
l'exercici d'un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les competències 
atribuïdes a altres administracions.” 

 
25. L’article 59 de la LSS estableix que el sistema públic de serveis socials es finança amb les 

aportacions dels pressupostos de la Generalitat, les aportacions finalistes en serveis socials 
dels pressupostos de l'Estat, les aportacions dels pressupostos dels ajuntaments i d'altres 
ens locals, les herències intestades si correspon d'heretar a la Generalitat, les obres socials 
de les caixes d'estalvis, les aportacions d'altres entitats privades i les dels usuaris, en els 
termes que estableix aquesta llei. 

 
26. L’article 60.1 de la LSS disposa que l'Administració de la Generalitat té la responsabilitat de 

garantir els recursos necessaris perquè l'ordenació i la provisió dels serveis socials que 
estableix aquesta llei es compleixin adequadament. 



 
 

 
 

 
27. L’article 60.5 de la LSS disposa que els municipis i els altres ens locals han de consignar en 

els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar els serveis socials de llur 
competència. 

 
28. L’article 60.6 de la LSS preveu que la prestació dels serveis socials de responsabilitat pública 

s'ha d'assegurar mitjançant qualsevol modalitat que garanteixi a l'usuari o usuària l'accés al 
servei, donant preferència a la dotació de serveis a tot el territori. 

 
29. L’article 62 de la LSS, preveu que els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat 

comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis 
socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i els altres serveis que es 
determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis socials bàsics han de tendir a la 
universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la 
teleassistència i dels serveis d'ajuda a domicili. 

 
L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus pressupostos, 
d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i la Cartera de serveis 
socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la corporació local titular de 
l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta aportació no pot ésser inferior, en cap cas, al 66% 
del cost dels equips de serveis socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis 
d'ajuda a domicili i de teleassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial 
de cada àrea bàsica de serveis socials. 

 
30. L’article 65.1 de la LSS estableix que les administracions han de garantir l'accés universal als 

serveis socials bàsics i han de tendir a la gratuïtat d'aquests, tenint en compte que l'usuari o 
usuària pot haver de copagar el finançament de la teleassistència i els serveis d'ajuda a 
domicili, d'acord amb el que estableix aquesta llei. També han de garantir l'accés universal a 
les prestacions de servei garantides i el finançament del mòdul social d'aquestes prestacions, 
d'acord amb la Cartera de serveis socials. 

 
31. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 

de març.  
 
32. L’article 41.2 de la LSS estableix que la col·laboració interadministrativa inclou l'establiment 

per conveni de fórmules de gestió conjunta dels serveis.  
 
33. L’article 25 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 preveu que correspon a la comarca l’exercici 
de les competències següents:  

 
“a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i coordinació 
dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28. 
 
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis sectorials 
s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici de l'atribució directa 
de competències als ajuntaments dels municipis que compleixin els requisits mínims de 



 
 

 
 

població, capacitat econòmica o capacitat de gestió, d'acord amb els criteris objectius que 
estableixin les mateixes lleis sectorials. 
 
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la 
diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les 
organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la 
transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.” 

 
34. L’article 25.2 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, preveu que en l’àmbit de les seves 
competències, la comarca pot prestar serveis d’acord amb els requisits que estableix la pròpia 
llei. 

 
35. 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. 

 
36. 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. 

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

mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon al ple exercir 
les altres atribucions que expressament li assignen les lleis i aquelles que la legislació assigna 
a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 

1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de modificació del conveni per a la gestió i la 
prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Vallromanes, d’acord amb el 
redactat següent:  

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
assistit per la secretària accidental de la corporació, la senyora Núria Caellas i Puig.  
 
I de l’altra, el senyor David Ricart Miró, alcalde de l’Ajuntament de Vallromanes, assistit per la secretària 
de la corporació, la senyora Sussi Rosset Puigvert. 
 



 
 

 
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i facultat 
per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 2003 (BOPB núm. 229, de 24 de 
setembre de 2003). 
 
L’alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
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. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquesta  addenda de 
modificació del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social, i 
 

EXPOSEN 
 

1. Que l’article 34 de la LSS estableix que les àrees bàsiques de serveis socials són la unitat primària 
de l'atenció social als efectes de la prestació dels serveis socials bàsics. D’acord amb aquest 
article, la gestió de l’àrea bàsica pels municipis de menys de vint mil habitants correspon a la 
comarca.  

 
2. Que el 29 d’octubre de 2020, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL 

COMARCAL, i l’Ajuntament de Vallromanes, en endavant l’AJUNTAMENT, vam formalitzar el 
conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social en el municipi 
de Vallromanes.  
 

3. El 18 de juny de 2021, amb registre d’entrada E2021010446, l’Ajuntament de Vallromanes, en 
endavant l’AJUNTAMENT, ha sol·licitat al Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 
CONSELL COMARCAL, l’increment de dedicació de la figura de l’educador/a social del servei 
bàsic d’atenció social.  
 

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir aquesta 
addenda de modificació al conveni de col·laboració que subjecten als següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta addenda és la modificació del conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació 
del servei bàsic d’atenció social en el municipi de Vallromanes formalitzat pel CONSELL COMARCAL 
i l’AJUNTAMENT, per ampliar la dedicació de l’educador/a social. 
 
Segon. Contingut de la modificació 
 
Per raó d’aquesta addenda es modifica el pacte 2.2 del CONVENI en el sentit següent:  
 
On diu:  
 
Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme mitjançant el/s 



 
 

 
 

treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s:  

 

Municipi Perfil professional 
Hores de dedicació 
setmanals  

% dedicació en relació 
amb una jornada de 37,5 
hores 

Vallromanes 

Treballadors/es socials  
Educadors/es socials  
Administratius/ves  
Gestors/es PIA 

18,75 
18,75 

7,50 
1,72 

50,00% 
50,00% 
20,00% 

4,58% 

 
... 

 
 
Ha de dir:  
 
Les obligacions establertes en l’apartat 1, lletra a) d’aquest pacte, es duen a terme mitjançant el/s 
treballador/s del CONSELL COMARCAL següent/s:  

 

Municipi Perfil professional 
Hores de dedicació 
setmanals  

% dedicació en relació 
amb una jornada de 37,5 
hores 

Vallromanes 

Treballadors/es socials  
Educadors/es socials  
Administratius/ves  
Gestors/es PIA 

18,75 
30,00 

7,50 
1,72 

50,00% 
80,00% 
20,00% 

4,58% 

 
... 
 
Tercer. Efectes econòmics per l’increment de dedicació 

 

En relació amb les obligacions previstes en el pacte 2.1 lletra a) del conveni modificat 
mitjançant aquest document, l’AJUNTAMENT paga al CONSELL COMARCAL el cost real de 
la persona o les persones professionals que desenvolupin aquestes tasques, que inclourà 
també l’import que correspongui per raó de l’increment de la dedicació formalitzada mitjançant 
aquesta addenda, d’acord amb el sistema de liquidacions previst al conveni.  
 
 
Quart. Conservació del CONVENI 
 
El contingut del conveni es manté vigent en tot allò que no hagi estat modificat per aquesta addenda. 
 
Cinquè. Vigència 
 
Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins a la 
finalització del conveni que modifica. 
 
Sisè. Jurisdicció 
 

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquesta addenda seran de 
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 



 
 

 
 

Les parts, després de llegir l’addenda de modificació, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu 
contingut i la signen.” 
 

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vallromanes. 

 

 
 
Document signat electrònicament. 
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