
 
 

 
 

OD-53 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
Ple, de 17 de novembre de 2021 
CI, de 10 de novembre de 2021 
 
Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Granollers en relació amb el servei transport adaptat per a l’any 2021. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 26 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. L’ordenança reguladora del reglament del servei de transport adaptat aprovat pel Ple de 16 de maig 

de 2012 i publicat íntegrament el 31 de juliol de 2012 en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
modificat per acord de Ple de 20 de novembre de 2013, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 17 de febrer de 2014. 
 

2. L’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport adaptat  aprovada per 
la Comissió de Govern de 20 de novembre de 2013. 
 

3. La disposició addicional d’aquest reglament preveu que el Consell Comarcal pot acordar amb altres 
administracions el transport d’usuaris que resideixin en altres àrees bàsiques mitjançant la formalització 
de convenis.  

 
4. El Decret 142/2010, de l’11 d’octubre, per raó del qual s’aprova la Cartera de serveis socials.   

 
5. L’article 34 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials 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. 

 
6. En els darrers anys el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers hem col·laborat 

en la prestació del servei de transport adaptat a residents de Granollers en els desplaçaments a centres 
ocupacionals o centres de dia d’atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental i  Barcelona. 
 

7. A les reunions tècniques mantingudes amb els responsables tècnics de l’ABSS han manifestat i 
demanat al Consell Comarcal del Vallès Oriental que continuï prestant l’any 2021 el servei de transport 
adaptat a ciutadans de la seva demarcació. En aquest sentit, el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
està prestant el servei de transport adaptat des de l’1 de gener de 2015 a ciutadans de Granollers 
segons el contingut de l’ordenança esmentada al punt 2 d’aquest informe. 
 

8. Amb data 23 de desembre de 2020 i registre d’entrada E2020016732, l’Ajuntament de Granollers va 
formalitzar aquesta sol·licitud al Consell Comarcal. 

 



 
 

 
 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
Aprovar, per l’any 2021, el contingut del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i l’Ajuntament de Granollers per regular les condicions de la prestació del servei públic de transport 
adaptat  als residents de Granollers en els desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia d’atenció 
especialitzada ubicats al Vallès Oriental i  Barcelona tenint en compte els següents aspectes: 
 

a) El nombre d’usuaris de Granollers que en fan ús és de 6 persones. 
 

b) Dades de les rutes de les quals es fa ús pel període gener- desembre 2021:  
 

 Nom de la ruta: CDIA 00A- CDIA la Vinyota, Mollet del Vallès 
 

Usuaris de Granollers: 1 
 

 Nom de la ruta: CDIA 04A- CDIA Valldoriolf, la Roca del Vallès 
 
Usuaris de Granollers: 3 
 

 Nom de la ruta: ASPACE- Poble Nou, Barcelona  
 

Usuaris de Granollers: 1 
 

 Nom de la ruta: TOBL09- CO El Trencadís 
Usuaris de Granollers: 1 
 

 
c) La durada del conveni s’estableix des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2021.  

 
d) El cost econòmic a càrrec de l’Ajuntament de Granollers per la durada del conveni és  de quaranta 

quatre mil cent dotze euros amb cinquanta-sis euros  (44.112,56€). 
 

L’Ajuntament de Granollers efectuarà el pagament al Consell Comarcal del Vallès Oriental, per 
transferència bancària al número de compte ES37-0182-6035-47-0201600964. 
 

 
El pagament s’efectuarà en dos terminis: 

 

 Un primer pagaments del 50% de l’import a la formalització del conveni 

 Un segon pagament del 50% restant no més enllà del 15 de gener de 2022. 
 

e)  El cost econòmic a càrrec de l’Ajuntament de Granollers es podria veure modificat:  
 

-  En cas que el servei de transport adaptat deixi de prestar-se durant la durada del conveni.  
 
- En cas que el cost de les rutes es vegi modificat resultant de les ofertes de les licitacions 

corresponents al servei de transport adaptat i assistit i servei d’acompanyants durant l’exercici 
2021.”  

 
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. L’article 3.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, estableix 

que els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure 
dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats 
personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar 
de les persones. 
 

2. L’article 3.4 de la LSS preveu que la finalitat dels serveis socials s'aconsegueix mitjançant les 
actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i les prestacions de serveis, 
econòmiques i tecnològiques que estableixi la Cartera de serveis socials. 
 

3. L’article 15.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant 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. 
 

4. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials, en 
endavant la Cartera de Serveis Socials, descriu en l’annex, en el punt 1.2.2.1.3 el servei de 
transport adaptat com un servei complementari de suport als serveis socials d’atenció 
especialitzada a persones amb discapacitat o dependència, consistent en la prestació d’un 
sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones 
usuàries. 

 
5. La Cartera de Serveis Socials estableix que la prestació del servei de transport adaptat està 

subjecta a crèdits pressupostaris disponibles. 
 

6. La Cartera de Serveis Socials estableix la tipologia de la prestació del servei de transport 
adaptat com a servei especialitzat. 

 
7. El Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. 
 
8. 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. 
 

9. L’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
10. 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.  
 



 
 

 
 

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

 
 

Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 

Granollers en relació amb el servei transport adaptat per a l’any 2021, 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, la senyora Núria Caellas Puig.  
 
I, de l’altra, el senyor Josep Mayoral Antigas, alcalde de l’Ajuntament de Granollers, assistit pel secretari 
de la corporació, el senyor Manuel Monfort Pastor.  
 
 

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 de Granollers, 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 pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 
La secretària 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 legal necessària per atorgar aquest addenda al 
conveni, i 
 
 

M A N I F E S T E N 
 
I. Que des de fa uns anys, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers 

formalitzem anualment un conveni de col·laboració per a la prestació del servei públic de transport 
adaptat de les persones residents a Granollers en els desplaçaments a centres ocupacionals o 
centres de dia d’atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental i Barcelona.  
 



 
 

 
 

II. Que l’Ajuntament de Granollers va manifestar la voluntat que el Consell Comarcal continués prestant 
el servei públic de transport adaptat esmentat en el punt precedent per a l’any 2021. 

 
III. Que és de l’interès d’ambdues parts establir un marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers per a la prestació del servei de transport adaptat als 
residents d’aquest municipi en els desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia d’atenció 
especialitzada ubicats al Vallès Oriental i Barcelona. 

 
Les parts signatàries posen de relleu que aquest instrument es fonamenta en les següents 
 
 

C O N S I D E R A C I O N S  J U R Í D I Q U E S 
 
1. L’article 3.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, estableix que 

els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant 
totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les 
necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones. 
 

2. L’article 3.4 de la LSS preveu que la finalitat dels serveis socials s'aconsegueix mitjançant les 
actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i les prestacions de serveis, 
econòmiques i tecnològiques que estableixi la Cartera de serveis socials. 

 
3. L’article 15.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant 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. 

 
4. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials, en endavant la 

Cartera de Serveis Socials, descriu en el punt 1.2.2.1.3 el servei de transport adaptat com un servei 
complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada a persones amb discapacitat o 
dependència, consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de 
suport de les possibles persones usuàries. 

 
5. La Cartera de Serveis Socials estableix que la prestació del servei de transport adaptat està subjecta 

a crèdits pressupostaris disponibles. 
 

6. La Cartera de Serveis Socials estableix la tipologia de la prestació del servei de transport adaptat 
com a servei especialitzat. 

 
7. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones 

en situació de dependència. 
 

8. El Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general 
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. 

 
9. 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. 

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

179/1995, de 13 de juny. 



 
 

 
 

 
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.  
 
D’acord amb les manifestacions i les consideracions jurídiques exposades, les parts compareixents 
atorguen aquest conveni de col·laboració interadministrativa que subjecten als següents, 
 
 

P A C T E S  
 
Primer. Objecte  
 
Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental -en 
endavant, Consell Comarcal- i l’Ajuntament de Granollers -en endavant, l’Ajuntament- per a la prestació 
del servei públic de transport adaptat de les persones residents a Granollers en els desplaçaments a 
centres ocupacionals o centres de dia d’atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental i Barcelona. 
 
Segon. Característiques del servei  
 
Les característiques del servei són les següents: 
 

a) Nombre d’usuaris que fan ús del servei: 6 persones. 
 

b) Dades de les rutes de les quals es fa ús:  
 

1. Nom de la ruta: CDIA 00A- CDIA la Vinyota, Mollet del Vallès 
 

Nombre d’usuaris: 1 
 

2. Nom de la ruta: CDIA 04A- CDIA Valldoriolf, la Roca del Vallès 
 
Nombre d’usuaris: 3 
 

3. Nom de la ruta: ASPACE- Poble Nou, Barcelona  
 

Nombre d’usuaris: 1 
 

4. Nom de la ruta: TOBL09- CO, El Trencadís 
 

Nombre d’usuaris: 1 
 
 
Tercer. Règim econòmic 
 

1. L’Ajuntament ha d’abonar al Consell Comarcal la quantitat de quaranta quatre mil cent dotze 
euros amb cinquanta-sis cèntims (44.112,56 EUR),  d’acord amb el detall següent:  

  
a) Vint-i-dos mil cinquanta-sis euros amb vint-i-vuit cèntims (22.056,28 EUR) en el moment de 

la formalització del conveni.  
 

b) Vint-i-dos mil cinquanta-sis euros amb vint-i-vuit cèntims (22.056,28 EUR) no més enllà del 
15 de gener de 2022.  



 
 

 
 

 
2. El cost econòmic a càrrec de l’Ajuntament de Granollers establert en l’apartat precedent pot 

ésser modificat en els casos següents: 
 
a) En el cas que el servei de transport adaptat deixi de prestar-se durant la vigència d’aquest 

conveni.  
 

b) En el cas que el cost de les rutes que s’ha tingut en compte pel càlcul de l’import d’aquest 
conveni experimenti una modificació com a conseqüència de la contractació del servei de 
transport adaptat i assistit i del servei d’acompanyants.  

 
La determinació de l’import a abonar per l’Ajuntament i llur règim de liquidació es valida en seu 
de Comissió de seguiment d’aquest conveni.  
 

3. El Consell Comarcal ha d’iniciar 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. 

 
 
Quart. 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 2021, sens perjudici de les obligacions establertes en el règim 
econòmic.  
 
 
 
 
Cinquè. Extinció 
 
Aquest conveni s’extingeix per les causes següents: 
 

Les causes d’extinció del conveni són les següents: 
 
a) L’acord entre les parts. 
b) El compliment del termini establert en el conveni. 
c) La impossibilitat del compliment de l’objecte del conveni.  
d) La manca de finançament o de disponibilitat pressupostària. 
e) La pèrdua de competència per qualsevol de les parts. 

 
 
Sisè. 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) Validar les propostes de modificació que proposi el Consell Comarcal o l’Ajuntament.  
 

b) La funció establerta en el pacte 3.2 d’aquest conveni.  
 

c) Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni. 
 



 
 

 
 

d) Conèixer i promoure la solució de les diferències que puguin sorgir en relació amb la 
interpretació i el compliment d’aquest conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu 

 
e) Les altres que li assigni aquest conveni.  

 
2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents: 

 
a) Un representant del Consell Comarcal. 
b) Un representant de l’Ajuntament.  
 

3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens. 
 
 
Setè. Ordre jurisdiccional  
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per tal de resoldre les incidències que 
puguin derivar-se d’aquest conveni. 
 
I, convenint, a ambdues parts la formalització d’aquest conveni el signen i ratifiquen en senyal de 
conformitat de la qual cosa les persones secretàries sotasignats donen fe.” 

 

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

 
 
Document signat electrònicament. 
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