
 
 

 
 

OD-54 
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 Mollet del Vallès pel transport adaptat d’usuaris d’aquest municipi. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 3 de novembre de 2021, la cap de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat, senyora Sílvia 

Pérez Corts, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Ple de 16 de maig de 2012 va aprovar l’ordenança reguladora del reglament del servei de transport 

adaptat que fou publicat íntegrament el 31 de juliol de 2012 en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. L’expedient se sotmeté a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 4 de juny de 2012, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6139 de 31 de 
maig de 2012 i en el diari Ara de 18 de maig de 2012. Transcorregut el termini de trenta dies 
d’informació pública sense es formulessin al·legacions ni reclamacions, restà aprovat definitivament. 
 

2. 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.  
 

3. El Decret 142/2010, 11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010/2011 estableix 
que la garantia de prestació del servei de transport adaptat es subjecta a l’existència de crèdits 
pressupostaris disponibles. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

 
6. El 10 d’abril de 2019, d’acord amb l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques i per sol·licitud de l’Ajuntament de Mollet del 
Vallès, el Ple en sessió extraordinària va acordar l’aprovació d’un conveni de col·laboració amb 



 
 

 
 

l’Ajuntament de Mollet del Vallès pel transport adaptat d’aquest municipi, en vigor fins el 31 de 
desembre de 2019.  
 

7. El 18 d’octubre de 2021, registre d’entrada E2021016083, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha fet 
arribar al Consell Comarcal del Vallès Oriental el seu interès en formalitzar un  nou conveni de 
col·laboració per a que el Consell Comarcal pugui  puntualment prestar el servei de transport adaptat 
a persones que resideixen en el seu municipi que vagin a centres ocupacionals o centres de dia de la 
comarca del Vallès Oriental acreditats per la Generalitat de Catalunya per a la gestió de les prestacions 
incloses a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, o en la Cartera de serveis socials.  

 
8. El conveni haurà de preveure l’entrada en vigor en el moment de la seva signatura i els seus efectes 

des de l’1 de gener de 2022 i fins el 31 de desembre de 2025. 
 

 
Per això, l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat PROPOSA:  
 

1. Aprovar la signatura i el contingut d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès 
per a possibilitar puntualment el servei de transport adaptat a les persones residents d’aquest municipi 
a centres ocupacionals o centres de dia de la comarca del Vallès Oriental acreditats per la Generalitat 
de Catalunya per a la gestió de les prestacions incloses a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials, o en la Cartera de serveis socials.” 

 
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’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. 
 

2. 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.  

 
3. 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. 
 

4. 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. 

 
5. 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. 
 

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

7. 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 Mollet 

del Vallès pel transport adaptat d’usuaris d’aquest municipi, d’acord amb el redactat següent: 
 

“REUNITS 
 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit 
pel secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros. 
 
I de l’altra, el senyor Josep Monràs Galindo alcalde de Mollet del Vallès, assistit pel secretari  de la 
corporació, el senyor Valentín Gómez Sánchez. 
 

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. 
 
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. 
 
 



 
 

 
 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni, i 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que el Ple de 16 de maig de 2012 del Consell Comarcal del Vallès Oriental, endavant el CONSELL 

COMARCAL, va aprovar l’ordenança reguladora del reglament del servei de transport adaptat, en 
endavant el REGLAMENT, que fou publicat íntegrament el 31 de juliol de 2012 en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona.  
  

II. Que 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.  

 
III. Que 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. 
 

IV. Que 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. 
 
V. Que l’Ajuntament de Mollet, en endavant l’AJUNTAMENT, té interès en què el CONSELL 

COMARCAL pugui prestar puntualment el servei de transport adaptat a persones que resideixen 
en el seu municipi que vagin a centres ocupacionals o centres de dia de la comarca del Vallès 
Oriental acreditats per la Generalitat de Catalunya per a la gestió de les prestacions incloses a la 
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, o en la Cartera de serveis socials.  

 
D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat per a establir un 
conveni de col·laboració, que subjecten als següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
 
Aquest conveni té per objecte possibilitar el servei de transport adaptat a les persones 
empadronades en el municipi de Mollet del Vallès que tingui com a destí els centres ocupacionals 
o centres de dia de la comarca del Vallès Oriental acreditats per la Generalitat de Catalunya per a 
la gestió de les prestacions incloses a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, o en la 
Cartera de serveis socials.  

 
Segon. Persones beneficiàries 
 



 
 

 
 

1. Per raó d’aquest conveni, poden ser beneficiàries del servei de transport adaptat les persones 
estiguin empadronades en el municipi de Mollet del Vallès que acreditin trobar-se en una 
situació de necessitat de transport adaptat mitjançant l’aportació de:  

 
a) La resolució per la qual es qualifica el grau de disminució emesa per la Generalitat de 

Catalunya, on consti la superació o no del barem de mobilitat reduïda, i/o 
 

b) La resolució de reconeixement de la situació de dependència d’acord amb la Llei 39/2006, 
de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 
situació de dependència. 

 
2. Nogensmenys, en casos excepcionals, el Consell Comarcal pot atorgar la prestació del servei  

malgrat no es compleixin els requisits a què es fa referència en l’apartat anterior, quan l’Àrea 
de Polítiques Socials i Igualtat del Consell Comarcal així ho consideri i ho proposi, mitjançant 
la presentació d’informe motivat. 

 
3. Per raó d’aquest conveni el CONSELL COMARCAL no s’obliga a la prestació del servei de 

transport adaptat a les persones beneficiàries esmentades en aquest conveni.  
 
Tercer. Destí del servei  
 
1. El transport adaptat del Consell Comarcal del Vallès Oriental té com a destí els centres 

ocupacionals i els centres de dia de la comarca del Vallès Oriental acreditats per la Generalitat 
de Catalunya per a la gestió de les prestacions incloses a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials, o en la Cartera de serveis socials. 

 
2. A efectes d’aquest conveni, s’ha d’entendre com a centres ocupacionals i centres de dia 

aquells considerats en el REGLAMENT.  
 

3. Sens perjudici d’allò que estableix l’apartat primer d’aquest pacte, el Consell Comarcal pot 
autoritzar com a destí altres centres, quan l’Àrea de Polítiques Socials i Igualtat del Consell 
Comarcal així ho consideri i ho proposi, mitjançant la presentació d’informe motivat. 

 
Quart. Accés al servei  
 
1. L’AJUNTAMENT ha de presentar una sol·licitud al CONSELL COMARCAL amb el contingut 

que preveu l’article 9.4 del REGLAMENT en relació amb la persona beneficiària i amb indicació 
del centre de destí.  

 
2. Per raó d’aquest conveni, el CONSELL COMARCAL no s’obliga a la prestació del servei de 

transport adaptat a les persones beneficiàries. No obstant això, ha de respondre a la sol·licitud 
presentada per l’AJUNTAMENT i pot no atendre-la per raons de disponibilitat pressupostària,  
no disponibilitat de places o criteris de prioritat de sol·licituds entre d’altres. 

 
Cinquè. Drets i deures 
 
En el cas que el CONSELL COMARCAL resolgui l’atorgament del servei, la persona beneficiària 
tindrà els drets i deures que preveuen els articles 6 i 7 del REGLAMENT i haurà d’abonar al 
CONSELL COMARCAL la quantitat que resulti com a conseqüència de l’aplicació de l’ordenança 
reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport adaptat, configurant-se com a 
causa de resolució expressa l’impagament de l’import que s’hi fixi.  

 
Sisè. Règim de desistiment, renúncia, revisió, interrupció, baixa temporal i extinció  



 
 

 
 

 
Pel règim de desestiment, renúncia, revisió, interrupció, baixa temporal i extinció del servei  a la 
persona beneficiària serà també d’aplicació el previst en els articles 12, 13, 14 i 15 del 
REGLAMENT.  
 
Setè. Preu 
 
Aquest conveni té el caràcter de gratuït per les parts sens perjudici de l’obligació de la  persona 
obligada al pagament d’abonar l’import que resulti com a conseqüència de l’aplicació de 
l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport adaptat. 

 
Vuitè. Protecció de dades 
 
Les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest conveni es tractaran d’acord amb 
les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i 
a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals, o la normativa que els substitueixi. 

 
Novè. Vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor el dia de la signatura per la última de les entitats i estén els seus 
efectes des de l’endemà de llur entrada en vigor fins el 31 de desembre de 2025.  
 
 
Desè. Causes d’extinció 
 
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 denúncia unilateral del conveni amb un mes d’antelació per qualsevol de les parts. 
d) La impossibilitat del compliment de l’objecte del conveni.  
e) La manca de finançament o de disponibilitat pressupostària. 
f) La manca de competència.  

 
Onzè. Jurisdicció competent 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran 
de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
Les parts, després de llegir el present conveni, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu 
contingut i el signen.” 

 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Mollet del Vallès. 
 
 
Document signat electrònicament. 
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