
 

 

 

ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió  
Núm.  2021/13 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 17 de novembre de 2021 
Hora d’inici:  19:08 h 
Hora de fi: 20:26 h 
Lloc: Celler de Carrencà, Martorelles 
 
Hi assisteixen:  
 
Senyor Emiliano Cordero Soria, president 
Senyor Marc Candela Callado 
Senyora Núria Carné Navarro 
Senyora Anna Cella Navarro 
Senyora Assia Cherdal Roukha 
Senyora Roser Colomé Soler 
Senyor Joan Davi Mayol 
Senyora Eva Maria Díaz Medina 
Senyor Alejandro Valiente Almazan 
Senyora Marialluisa Ferre Garcia 
Senyor Joan Josep Galiano Peralta 
Senyor Enric Gisbert Tomas 
Senyora Maria del Mar Hernández Sánchez 
Senyor Francesc Juzgado Mollà 
Senyor Manuel Losada Seivane 
Senyor Jordi Manils Tavio 
Senyor Ignasi Martinez Murciano 
Senyor Jose Antonio Montero Dominguez 
Senyora Inmaculada Ortega Marti 
Senyora Marina Planellas Alegre 
Senyor Joan Pons Fiori 
Senyor Joan Ramon Bernabé 
Senyor Francesc Sánchez Castilla 
Senyor Juan Manuel Segovia Ramos 
Senyor Marc Uriach Cortinas 
Senyor Eduard Vallhonesta Alarcón 
 
També hi assisteixen: 
 
Senyor Carles Fernández Pérez, gerent 
Senyora Núria Caellas i Puig, secretària accidental 
 
Han excusat la seva absència: 
 
Senyora Susana Barroso Valverde 
Senyora Gemma Brunet Ferrer 
Senyor Francesc Colomé Tenas 
Senyora Pamela Isús Sauri 
Senyora Magali Miracle Rigalos 
Senyor Luis Fernando Toral Ortega 
 
S’inicia la sessió a les dinou hores i vuit minuts. 



 

 

 

 
El president 
 
En primer lloc abans de començar, i penso que és de justícia, donar les gràcies a 
l’Ajuntament de Martorelles i al Marc, el seu alcalde, per oferir-nos tornar a aquesta 
presencialitat després de 20 mesos sense poder-nos veure els dies que tenim, sí que ens 
veiem per les pantalles però val la pena aquest contacte humà sobretot per això, perquè 
som humans, som molt mediterranis i perquè com deiem necessitàvem aquests primers 
plens. Tot i que com veiem està pujant la incidència al nostre territori, hem de ser molt 
curosos encara perquè torna a pujar i veurem com anirà. 
 
Dit això i després de donar les gràcies, també voldria donar el condol a la Pamela Isús en 
nom del president i de tot el Consell Comarcal per la pèrdua del seu pare, per això tampoc 
avui està aquí amb nosaltres, que consti en acta aquest condol per part de tot el Consell 
Comarcal a una companya de camí. 
 
També excusar el Francesc Colomé, la Gemma Brunet, la Magalí Miracle, la Susana 
Barroso i el Luís Toral, a més de la Pamela com deiem. 
 
Dit això, comencem el ple amb la incorporació de la urgència següent: 
 
PER URGÈNCIA 
 
1. Adherir-nos al Manifest amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones. 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple acorda la incorporació de la proposta per unanimitat dels 27 membres presents, 
essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
El president 
 
Passem a l’ordre del dia, que és el següent: 
 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió de 29 de setembre de 2021. 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Donar compte de la renúncia com a conseller comarcal del senyor Francesc Colomé 
Tenas. 
 
3. Aprovar el reconeixement dels crèdits del Consorci Besòs Tordera. 
 
4. Comparèixer i designar lletrats en diversos procediments judicials. 
 
5. Aprovar el text refós de les normes del procediment de contractació menor del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 
 



 

 

 

ÀREA D'ENSENYAMENT 
 
6. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut 
Lliçà d’Amunt i l’Institut Hipàtia d’Alexandria de Lliçà d’Amunt per al curs 2019-2020. 
 
7. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de ’Escola 
Marinada, l’Escola Can Parera i a l’Institut Vinyes Velles i l’Institut Marta Mata de 
Montornès del Vallès per al curs 2019-2020. 
 
8. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut 
Baix Montseny de Sant Celoni per al curs 2019-2020. 
 
9. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut 
Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor per al curs 2019-2020. 
 
10. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut 
La Vall del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana per al curs 2019-2020. 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
11. Ratificar el Decret de Presidència 2021PRES000585, de 8 d'octubre, d'adhesió a la 
"Declaració de Sabadell per un acord, polític i social, per a la millora en la qualitat de 
l'aire". 
 
12. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Campins en matèria de gestió energètica 
i d’aigua. 
 
13. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Canovelles en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
14. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús  en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
15. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Cardedeu en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
16. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Figaró-Montmany en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
17. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Fogars de Montclús en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
18. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en matèria de 
gestió energètica i d’aigua. 
 
19. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Gualba en matèria de gestió energètica i 



 

 

 

d’aigua. 
 
20. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de la Llagosta en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
21. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Llinars del Vallès en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
22. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montseny en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
23. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montmeló  en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
24. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montornès del Vallès en matèria de 
gestió energètica i d’aigua. 
 
25. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de la Roca del Vallès en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
26. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor  en matèria de 
gestió energètica i d’aigua. 
 
27. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines en matèria de 
gestió energètica i d’aigua. 
 
28. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d'assistència tècnica a l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles en matèria 
de gestió energètica i d'aigua. 
 
29. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor en matèria de 
gestió energètica i d’aigua. 
 
30. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles en matèria de 
gestió energètica i d’aigua. 
 
31. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera  en matèria 
de gestió energètica i d’aigua. 
 
32. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Tagamanent en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 



 

 

 

33. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Vallgorguina en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
34. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Vallromanes en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
35. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Cardedeu en matèria d’enginyeria. 
 
36. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en matèria 
d’enginyeria. 
 
37. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Martorelles en matèria d’enginyeria. 
 
38. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montornès del Vallès en matèria 
d’enginyeria. 
 
39. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles en matèria 
d'enginyeria. 
 
40. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Vallgorguina en matèria d’enginyeria. 
 
41. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Gualba en matèria d’enginyeria i medi 
ambient. 
 
42. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Vallromanes en matèria d’enginyeria i 
medi ambient. 
 
43. Acceptar la renúncia del conveni de col·laboració d'assistència tècnica en matèria de 
medi ambient i enginyeria amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor. 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
44. Aprovar les bases que regulen la convocatòria de processos de selecció de personal 
temporal al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
45. Aprovar les bases i els annexos que regeixen la convocatòria de les proves selectives 
per a la selecció de places incloses en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2021. 
 
46. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball. 
 
47. Aprovar l’expedient 26 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i 
despeses de l’exercici 2021, en la seva modalitat de generació de crèdits. 
 
48. Aprovar l’expedient 29 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i 



 

 

 

despeses de l’exercici 2021, en la seva modalitat de transferències de crèdits. 
 
49. Aprovar el calendari fiscal de l’any 2022. 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT 
 
50. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús en matèria 
d’arquitectura. 
 
51. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor en matèria 
d’arquitectura. 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
52. 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. 
 
53. 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. 
 
54. 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. 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
55. Declarar la capella de Sant Salvador d’Avencó del municipi d’Aiguafreda com a bé 
cultural d'interès local. 
 
56. Declarar la capella de Sant Miquel de Canyelles del municipi d’Aiguafreda com a bé 
cultural d'interès local. 
 
57. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines al conveni de 
col·laboració 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/2690/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2019, per a 
la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent 
d'ocupació juvenil. 
 
ÀREA DE TURISME 
 
58. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 
turisme. 
 
59. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 
turisme. 
 
60. Aprovar el pla d’acció de turisme de l’any 2022 
 



 

 

 

61. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, 
l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2022-2025 amb diversos 
ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental. 
 
ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA 
 
62. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei 
d’assistència  en  matèria  de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i 
administració electrònica amb l’Ajuntament de Vallgorguina. 
 
ÀREES DE MEDI AMBIENT I DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT 
 
63. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria 
d’arquitectura, enginyeria i mobilitat. 
 
64. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de la Roca del Vallès en matèria 
d’arquitectura, enginyeria i medi ambient. 
 
65. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montseny en matèria d’arquitectura i 
enginyeria. 
 
66. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles en matèria 
d’arquitectura i enginyeria. 
 
67. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la 
prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Tagamanent en matèria d’arquitectura i 
enginyeria. 
 
MOCIONS 
 
68. Moció per al traspàs real de Rodalies a la Generalitat de Catalunya. 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidéncia del 2021PRES000535, de 24 de setembre, 
al 2021PRES000628, de 10 de novembre. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER001309, de 24 de setembre, al 
2021GER001609, d'11 de novembre. 
 
INTERVENCIÓ 
 
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. (3r 
trimestre 2021) 
 
4. Donar compte de l’informe d’auditoria operativa i de compliment corresponent a 
l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2019 de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, 
SAU. 



 

 

 

 
5. Donar compte de l’informe d’auditoria de comptes anuals corresponent a l’exercici 
finalitzat el 31 de desembre de 2020 de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SAU. 
 
 
69. Precs i preguntes. 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió de 29 de setembre de 2021. 
 
L’acta de la sessió de 29 de setembre de 2021 s’aprova per unanimitat dels 27 membres 
presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
PRESIDÈNCIA 
 
2. Donar compte de la renúncia com a conseller comarcal del senyor Francesc 
Colomé Tenas. 
 
El president dóna compte al ple, que en pren coneixement, de la renúncia següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 26 d’octubre de 2021, mitjançant registre d’entrada núm. E2021016583, el senyor 
Francesc Colomé Tenas ha presentat la renúncia al càrrec de conseller comarcal. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 24.2 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 

per Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre. 
 

2. L’article 182, en relació amb la disposició addicional primera, apartat tercer de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 

 
3. La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de 

càrrecs representatius locals (BOE núm. 171, de 18.07.2003). 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Donar-se per assabentat de la renúncia al càrrec de conseller comarcal del senyor 

Francesc Colomé Tenas, amb DNI XX X4110XX. 
 

2. Sol·licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial de conseller comarcal a 
favor del senyor Raül Garcia Ramírez, candidat a la llista presentada per la Coalició 
Junts, segons certificació, de 3 de juliol de 2019, de proclamació de membres electes i 
suplents dels consells comarcal, emesa per la Junta Electoral Provincial de Barcelona.” 

 
 
3. Aprovar el reconeixement dels crèdits del Consorci Besòs Tordera. 
 



 

 

 

Llegit el dictamen de Presidència, de 10 de novembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 5 d´agost de 2021, el senyor Carles Fernandez Perez, gerent del Consell Comarcal, 

ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El Consorci Besòs Tordera mitjançant registre d’entrada E2020012602 ens ha comunicat els 

ingressos pendent de rebre de les quotes : 

 
 

2. Les quotes que consten a la comptabilitat i aprovades per Decret de Gerència no concorden amb 
les quotes aprovades pel Consorci de Besos que són superiors a les obligacions reconegudes. 
 

  2016 2018 2019 2020 

CONSELL COMARCAL VALLÈS ORIENTAL 0,00 € 2.299,84 € 2.299,84 € 2.299,84 € 

CONSORCI BESÒS TORDERA 2,92 € 2.419,56 € 2.437,74 € 2.457,80 € 

DIFERÈNCIA -2,92 € -119,72 € -137,90 € -157,96 € 

 
 

3. El 9 de març de 2018 mitjançant Decret de Gerència 2018GER000219 va aprovar les quotes de 
l’exercici 2018 i en la part dispositiva: 

“Primer i únic. Autoritzar i disposar de les despeses de les aportacions anuals 
ÀREA  ECÒNOMICA  PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA  IMPORT  
43200  46605  QUOTA AGÈNCIA CATALANA DE TURÍSME  220,00 €  
92000  46603  QUOTA ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS  1.556,00 €  
92000  46604  QUOTA ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA  3.000,00 €  
17201  46700  QUOTA CONSORCI DE LA CONCA DEL RIU BESÒS  2.299,84 €  
17202  46701  QUOTA CONSORCI DEL PARC SERRALADA LITORIAL  7.733,79 €  
92000  46709  QUOTA CONSORCI LOCALRED  1.220,00 €  
33405  46702  QUOTA CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA  9.000,00 €  
43200  46708  QUOTA CONSORCI PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DO ALELLA  2.020,00 €  
92000  46602  QUOTA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA  3.030,00 €  
92000  48008  QUOTA FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ  3.035,11 €  
23106  48024  QUOTA FONS COOPERACIÓ     800,00 € 

 
4. El 3 de novembre de 2020 mitjançant Decret de Gerència 2020GER001717 va aprovar les quotes 

de l’exercici 2019 i en la part dispositiva: 
“Primer i únic. Autoritzar i disposar una despesa total de 19.159,63 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 90 

92000 46603 a les entitats que es relacionen:  
 

CONSORCI PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DO ALELLA QUOTA ............ 2.020,00 €  
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS .............................................. 1.556,00 €  
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDPENCIA.................... 500,00 €  
CONSORCI DE LA CONCA DEL RIU BESÒS ......................................... 2.299,84 €  
CONSORCI DEL PARC SERRALADA LITORAL ..................................... 7.733,79 €  
CONSORCI LOCALRET .......................................................................... 1.220,00 €  
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA ....................................... 3.030,00 €  
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ ............................................................. 800,00 €” 

 

5. El 3 de novembre de 2020 mitjançant Decret de Gerència 2020GER001717 va aprovar les quotes 
de l’exercici 2020 i en la part dispositiva: 

“Primer i únic. Autoritzar i disposar les despeses de les aportacions anuals a càrrec 
de les aplicacions pressupostaries que es detallen: 

 
 ORG  PROGRAMA  ECÒNOMICA  PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA  IMPORT  
43  43000  46605  AGÈNCIA CATALANA DE TURISME QUOTA  220,00 €  
90  92000  46603  ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS  1.556,00 €  
90  92000  46604  ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDPENCIA  500 €  
90  17201  46700  CONSORCI DE LA CONCA DEL RIU BESÒS  2.299,84 €  
90  17202  46701  CONSORCI DEL PARC SERRALADA LITORAL  7.733,79 €  
90  92000  46709  CONSORCI LOCALRED  1.220,00 €  
43  43000  46708  CONSORCI PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DO ALELLA QUOTA  2.020,00 €  



 

 

 

90  92000  46602  FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA  3.030,00 €  
90  92000  48008  QUOTA FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ  3.035,11 €  

21.614,74 €  

 
En atenció al que s' ha posat de manifest és procedent regularitzar les quotes i aprovar les quotes del 
Consorci del Besòs i Tordera, NIF P5800014B, dels exercicis 2016, 2018, 2019 i 2020  que, al tractar-
se d' obligacions d'e 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 el reconeixement dels crèdits que es detallen tot seguit i corresponents a exercicis 

anteriors que es relacionen : 
 

  2016 2018 2019 2020 

OBLIGACIONS CONSELL COMARCAL VALLÈS 
ORIENTAL 0,00 € 2.299,84 € 2.299,84 € 2.299,84 € 

QUOTES CONSORCI BESÒS TORDERA 2,92 € 2.419,56 € 2.437,74 € 2.457,80 € 

Regularitzar quotes  2,92 € 119,72 € 137,90 € 157,96 € 

 
3. Aplicar , amb càrrec al pressupost de l' exercici 2021 els corresponents crèdits  amb càrrec a la 

partida  90 92000 46602. 
 

4. Autoritzar i disposar una despesa de quatre-cents divuit euros amb cinquanta cèntims (418,50 
euros) al Consorci del Besòs i Tordera, NIF P5800014B.” 

 
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. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.  

 
2. El Reial Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions 

legals vigents en matèria de règim local. (Art 176). 
 

3. El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. (TRLRHL).  
 

4. El Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei 39/88 de 28 de desembre Reguladora de les Hisendes locals (arts. 26, 
58,59 i 60). 

 
5. El Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals. (Art 50). 
 

6. La Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes , BOE 
de data 17 de juliol de 2015. 

 
7.  El Pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal pel 2021, aprovat 

pel Ple el 16 de desembre de 2020. 
 

8. L’article 30 de les Bases d’execució del Pressupost general d’ingressos i despeses del 
Consell Comarcal pel 2021, pel que fa la competència del Ple. 

 
Per això, 



 

 

 

 
PROPOSO: 
 

1. Convalidar l’omissió de la funció interventora i seguir amb el procediment. 
 

2. Aprovar el reconeixement dels crèdits que es detallen tot seguit i corresponents a 
exercicis anteriors que es relacionen: 
 

  2016 2018 2019 2020 

OBLIGACIONS CONSELL COMARCAL VALLÈS 
ORIENTAL 0,00 € 2.299,84 € 2.299,84 € 2.299,84 € 

QUOTES CONSORCI BESÒS TORDERA 2,92 € 2.419,56 € 2.437,74 € 2.457,80 € 

Regularitzar quotes  2,92 € 119,72 € 137,90 € 157,96 € 

 

3. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l' exercici 2021 els corresponents crèdits  amb 
càrrec a la partida  90 92000 46602. 
 

4. Autoritzar i disposar una despesa de quatre-cents divuit euros amb cinquanta cèntims 
(418,50 euros) al Consorci del Besòs i Tordera, NIF P5800014B. 

 

5. Traslladar aquest acord a la Intervenció.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció? 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, Ignasi Martínez Murciano, 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 Emilio 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, Àlex Valiente 
Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya 
(Junts), els senyors i les senyores 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 l’abstenció de, per part del Grup 
Comarcal Ciutadans, el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
4. Comparèixer i designar lletrats en diversos procediments judicials. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 10 de novembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 30 de setembre de 2021, registre d’entrada núm. E2021015020 del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental, el Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona en el marc del 
procediment ordinari 404/2021 M1, ha notificat el recurs contenciós administratiu 
interposat per Empresa Sagalés, SA contra el Decret de Gerència núm. 
2021GER000719 del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 15 de juny de 2021. 
 



 

 

 

2. El 29 de juliol de 2021, registre d’entrada núm. E2021012514 del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, el Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona en el marc del 
procediment ordinari 321/2021 M1, ha notificat el recurs contenciós administratiu 
interposat per Clece, SA contra la resolució de Ple del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental de 7 de maig de 2021, que resol la desestimació del recurs potestatiu de 
reposició contra l’acord de Ple d’11 de març de 2021. 

 
3. El 8 d’octubre de 2021, registre d’entrada núm. E2021015652 del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona en el marc del 
procediment ordinari 395/2021 – E,  ha notificat el recurs contenciós administratiu 
interposat per Compañía Reusense de Automóviles la Hispania, SA contra el Decret de 
Gerència núm. 2021GER000724 del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 15 de juny 
de 2021. 

 
4. El 9 de novembre de 2021, registre d’entrada núm. E2021017316 del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona en el marc del 
procediment ordinari 377/2021 – E,  ha notificat el recurs contenciós administratiu 
interposat per Cingles Bus, SA contra el Decret de Gerència núm. 2021GER000622 del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental de 28 de maig de 2021. 

 
5. El 9 de novembre de 2021, registre d’entrada núm. E2021017318 del Consell Comarcal 

del Vallès Oriental, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el marc del 
procediment ordinari 417/2021 – E,  ha notificat el recurs contenciós administratiu 
interposat per Compañía Reusense de Automóviles la Hispania, SA contra el Decret de 
Gerència núm. 2021GER000692 del Consell Comarcal del Vallès Oriental d’11 de juny 
de 2021. 

 
6. 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 221.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals preveu que 
d’acord amb allò establert a l’article 54.4 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, i a l’article 447.2 de la Llei orgànica del poder judicial, la representació i defensa 
en judicis dels ens locals correspondran als lletrats que serveixin en els serveis jurídics 
dels mateixos, excepte que designin advocat col·legiat que els representi i defensi. 
 

2. El Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.  

 
 

Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Comparèixer en qualitat d’administració demanda en els procediments judicials 

següents:  
 
a) Procediment ordinari 404/2021 M1 del Jutjat Contenciós Administratiu 17 de 

Barcelona.  
 



 

 

 

b) Procediment ordinari 321/2021 M1 del Jutjat Contenciós Administratiu 17 de 
Barcelona. 
 

c) Procediment ordinari 395/2021 – E del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona. 
 

d) Procediment ordinari 377/2021 – E del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona. 
 

e) Procediment ordinari 417/2021 – E del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona. 
 

2. Designar de forma indistinta els lletrats del Consell Comarcal del Vallès Oriental senyor 
Gilbert Niubó Doiz, senyora Helena Iserte Rovira, senyora Sílvia Capdevila Espona i 
senyora Eugènia Llonch i Bonamusa perquè assumeixin la representació i la defensa del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental en els procediments judicials esmentats en l’epígraf 
precedent. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o 
impugnacions que contra la resolució d’aquests procediments se’n puguin interposar.  
 

3. Notificar aquests acords a les persones lletrades esmentades.”  
 
El president 
 
Alguna intervenció? 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 Emilio 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, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per 
part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores 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, Ignasi 
Martínez Murciano, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre. 
 
 
5. Aprovar el text refós de les normes del procediment de contractació menor del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 10 de novembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 20 de maig de 2015, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar unes 

normes del procediment de contractació menor, d’acord amb els límits quantitatius i 
temporals previstos pel Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 

2. El 20 de març de 2019, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va acordar 
derogar les normes del procediment de contractació menor aprovades el 20 de maig de 



 

 

 

2015 i aprovar unes normes del procediment de contractació menor del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental que s’adaptin als canvis normatius que es varen introduir en 
la regulació dels contractes menors amb l’entrada en vigor de la Llei 9/2017 de 
contractes del sector públic, 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. 
 

3. Les normes del procediment de contractació menor del Consell Comarcal del Vallès 
tenen com a objectiu els següents: 
 
a) Racionalitzar el procediment de contractes menors incorporant els instruments de 

l’administració electrònica per garantir la màxima concurrència, publicitat i 
transparència en el procediment de contractes menors. S’incorpora la presentació 
electrònica d’ofertes i la valoració automàtica administrativa i l’equitat entre 
proveïdors. 
 

b) Garantir les obligacions establertes en 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,- en endavant, LCSP- en relació amb l’obligació que els òrgans de 
contractació donin als licitadors i candidats un tractament igualitari i no discriminatori i 
ajustin la seva actuació al principi de transparència. 
 

c) Fomentar la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els 
procediments contemplats per la LCSP, per part dels licitadors o els candidats en 
compliment del principi de transparència en la contractació i d’eficàcia i eficiència de 
l’actuació administrativa. 

 
Aquest sistema de contractació menor es va implantar l’any 2015 per aquells contractes 
menors de valor estimat igual o superior a 500 euros, IVA exclòs, quantia que fou 
incrementada fins als 1.500 euros, IVA exclòs, amb l’aprovació de les noves normes de 
contractació menor actualment vigents. 
 
Cal fer avinent que l’aplicació d’aquestes normes ha permès a les àrees del Consell 
Comarcal millorar el coneixement i control de la contractació administrativa impulsada, 
facilitant alhora la preparació de la documentació tècnica d’aquests contractes assolint 
així major transparència i integritat de la contractació menor. 
 
D’acord amb això, es considera convenient incrementar el límit econòmic per a l’aplicació 
de les normes menors a 5.000 euros, IVA exclòs, per tal de simplificar els tràmits i 
agilitzar la contractació menor per a aquells contractes de valor estimat inferior a aquesta 
quantia. 
 

4. D’altra banda, la disposició final primera del Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de 
mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives 
de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; 
d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis 
fiscals, modifica l’article 118 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, 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. En aquest sentit, cal també adequar les normes a 
aquesta modificació. 
 



 

 

 

5. 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. Els article 29.8, 63.4, 118 i 131.3 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, 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. 
 

2. 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. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
Aprovar el text refós de les normes del procediment de contractació menor del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental d’acord amb el contingut següent: 
 

“NORMES DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ MENOR DEL CONSELL COMARCAL 
DEL VALLÈS ORIENTAL 
 
Exposició de motius 
 
L’article 1 de la 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, en endavant LCSP, preveu que aquesta Llei 
té per objecte regular la contractació del sector públic, a fi de garantir que s’ajusti als principis de 
llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no-discriminació i 
igualtat de tracte entre els licitadors; i d’assegurar, en connexió amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i control de la despesa, i el principi d’integritat, una utilització eficient dels fons 
destinats a la realització d’obres, l’adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant 
l’exigència de la definició prèvia de les necessitats que s’han de satisfer, la salvaguarda de la 
lliure competència i la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
Així mateix, és també objecte de la Llei la regulació del règim jurídic aplicable als efectes, el 
compliment i l’extinció dels contractes administratius, respecte dels fins institucionals de caràcter 
públic que a través d’aquests contractes s’intenten dur a terme 
 
L’article 2 del LCSP determina l’àmbit objectiu d’aplicació de la norma, tot establint que són 
contractes del sector públic i, en conseqüència, estan sotmesos a aquesta Llei en la forma i els 
termes que s’hi preveuen, els contractes onerosos, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica, 
que subscriguin les entitats enumerades a l’article 3 de la LCSP. 
  
Pel que fa al règim d’aplicació subjectiu de la LCSP, tal i com assenyala la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de Catalunya en l’Informe 3/2009, de 28 de maig, respon als tres 
nivells de subjecció següents: 
 

 Aplicació íntegra als ens, organismes i entitats que tenen la consideració d’administració 
pública als efectes de la Llei. 
 

 Subjecció de menor intensitat per als ens, organismes i entitats que, als efectes de la Llei, es 
consideren poders adjudicadors però que no tenen la consideració d’administracions 
públiques. 
 



 

 

 

 Subjecció residual per als altres ens, organismes i entitats que formen part del sector públic, 
d’acord amb el llistat inclòs a l’article 3.1 del TRLCSP, però que no tenen la consideració de 
poder adjudicador i, per tant, tampoc d’administració pública, als efectes del TRLCSP.   

 
En aquest sentit, les entitats que integren l’administració local formen part del sector públic i 
segons l’article 3.2 de la LCSP aquestes tenen la consideració d’administració pública. 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental, tal i com defineix l’article 3 del Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, és 
una entitat local de caràcter territorial formada per l’agrupació de municipis contigus, que té 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins. 
 
De conformitat amb aquesta definició el Consell Comarcal del Vallès Oriental és una entitat del 
sector públic que als efectes de la LCSP té la consideració d’administració púbica de la qual cosa 
en resulta la seva subjecció plena a aquesta norma.  
 
La LCSP delimita els tipus contractuals tot distingint entre contractes d’obres, concessió d’obres, 
concessió de serveis, subministrament i serveis, que es qualificaran d’acord amb les normes 
contingudes en la pròpia norma, i la resta de contractes del sector públic que es qualificaran 
segons les normes de dret administratiu o de dret privat que els siguin d’aplicació. 
 
Així mateix, la norma determina que les entitats del sector públic no podran celebrar altres 
contractes que aquells que siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins 
institucionals, establint que a l’efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenguin 
cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a 
satisfer-les, han de ser determinades amb precisió, deixant constància d’això en la documentació 
preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació. 
 
És també un requeriment de l’esmentada norma que les entitats del sector públic vetllin per 
l’eficiència i el manteniment dels termes acordats en l’execució dels processos de contractació 
pública, afavoreixin l’agilització dels tràmits, valorin la incorporació de consideracions socials, 
mediambientals i d’innovació com a aspectes positius en els procediments de contractació pública 
i promoguin la participació de la petita i mitjana empresa i l’accés sense cost a la informació. 
 
Pel que fa al procediment d’adjudicació dels contractes de les administracions públiques l’article 
131 de la LCSP disposa que aquests s’adjudicaran d’acord amb les normes previstes en la pròpia 
Llei, realitzant-se, ordinàriament, utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en el 
principi de millor relació qualitat-preu, i utilitzant el procediment obert o el procediment restringit i, 
en determinats supòsits, podent seguir el procediment negociat sense publicitat, el diàleg 
competitiu, la licitació amb negociació o el procediment d’associació per a la innovació. 
 
D’altra banda, determina que els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol 
empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a 
realitzar la prestació, complint amb les normes establertes a l’article 118. 
 
L’article 118 de la LCSP determina que es consideren contractes menors els contractes d’un valor 
estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es 
tracti de contractes de subministrament o de serveis. 
 
Igualment, l’esmentat article disposa que en els contractes menors la tramitació de l’expedient 
exigeix l’informe de l’òrgan de contractació que motivi la necessitat del contracte. Així mateix, es 
requereix l’aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent. En el 
contracte menor d’obres s’ha d’afegir, a més, el pressupost de les obres i s’ha de sol·licitar 
l’informe de les oficines o unitats de supervisió a què es refereix l’article 235 quan el treball afecti 
l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.  
 
Finalment, tal com estableix l’apartat 3 de l’article 118, en l’expedient de contractació dels 
contractes menors s’ha de justificar que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar 
l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més 



 

 

 

contractes menors que, individualment o conjuntament, superin la xifra que consta a l’apartat 
primer d’aquest article. L’òrgan de contractació ha de comprovar el compliment d’aquesta regla. 
 
Referent a la durada dels contractes menors, l’article 29.8 de la LCSP estableix que els 
contractes menors definits a l’article 118 no podran tenir una durada superior a un any ni ser 
objecte de pròrroga. 
 
Cal posar de manifest que des de l’entrada en vigor de la LCSP s’han suscitat diferents dubtes 
sobre l’aplicació de les normes de tramitació i procediment dels contractes menors que han donat 
lloc a diferents interpretacions per part de la doctrina i les diverses juntes consultives de 
contractació administrativa en relació amb el còmput de la limitació temporal i d’acumulació 
d’imports en un licitador dins del contracte menor.  
 
D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, la tramitació electrònica constitueix l’actuació habitual de les 
administracions. 
 
Per la seva banda, la 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, preveu en la seva exposició de motius els 
objectius en els que s’inspira, que són els d’aconseguir una millor relació qualitat-preu, la 
simplificació dels tràmits per tal d’estalviar burocràcia per als licitadors i permetre un millor accés 
per a les pimes.  
 
Així mateix, l’exposició de motius destaca que si bé el motiu determinant de la Llei és la 
transposició de les directives 2014/24/UE i 2014/25/UE no es limita a només a això sinó que 
també tracta de dissenyar i executar un nou sistema de contractació pública, més eficient, 
transparent i íntegre. 
 
La LCSP tracta de millorar la transparència i la competència en la contractació, així com agilitzar 
els procediments fomentant la utilització dels mitjans telemàtics, tenint com una de les seves 
novetats principals l’aposta decidida per la utilització dels mitjans electrònics. 
 
L’esmentat  principi de transparència a què fan referència tant la normativa comunitària com la 
interna, troba la seva concreció en l’àmbit estatal amb l’aprovació de la Llei de 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada al Butlletí 
Oficial de l’Estat número 295 de 10 de desembre de 2013, i, a l’àmbit autonòmic, en la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6780, de 31 de desembre 2014. 
 
D’acord amb tot el que s’ha exposat és convenient la implantació d’un procediment electrònic en 
la contractació menor d’aquesta Administració Pública emparada en els principis inspiradors de la 
contractació del sector públic i de simplificació administrativa, transparència i publicitat del 
procediment. 
 
 
Norma 1. Objecte i objectius 
 
1. Aquestes normes tenen per objecte regular el procediment de contractació menor que el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental - en endavant, el Consell Comarcal- dugui a terme.  
 

2. Els objectius que es pretenen assolir amb aquestes normes del procediment de contractació 
menor del Consell Comarcal són els següents: 
 
d) Racionalitzar el procediment de contractes menors incorporant els instruments de 

l’administració electrònica per garantir la màxima concurrència, publicitat i transparència 
en el procediment de contractes menors. S’incorpora la presentació electrònica d’ofertes i 
la valoració automàtica administrativa i l’equitat entre proveïdors. 
 



 

 

 

e) Garantir les obligacions establertes en 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,- en 
endavant, LCSP- en relació amb l’obligació que els òrgans de contractació donin als 
licitadors i candidats un tractament igualitari i no discriminatori i ajustin la seva actuació al 
principi de transparència. 
 

f) Fomentar la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments 
contemplats per la LCSP, per part dels licitadors o els candidats en compliment del 
principi de transparència en la contractació i d’eficàcia i eficiència de l’actuació 
administrativa. 

 
 
Norma 2. Requisits generals de la contractació menor 
 
1. Els contractes menors no podran tenir una durada superior a l’any ni ser objecte de pròrroga 

ni de revisió de preus. 
 
A efectes del còmput de la durada dels contractes menors, caldrà tenir en compte tots el 
contractes celebrats amb objecte coincident al contracte que es proposi tramitar, en cada cas, 
durant l’exercici pressupostari en el qual es pretengui celebrar el contracte. 
 

2. Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat 
d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.  

 
3. La licitació de la contractació menor es durà a terme per mitjans electrònics, informàtics i 

telemàtics.  
 
4. La petició d’ofertes es realitzarà a través de la plataforma de contractació electrónica en 

aquells contractes menors subjectes a les normes del procediment de contractació menor del 
Consell Comarcal, d’acord amb la Norma 9. 
 

5. Els tramitadors dels expedients no podran divulgar la informació facilitada pels empresaris 
que aquests hagin designat com a confidencial; aquest caràcter afecta, en particular, als 
secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les ofertes. 
 

6. Els contractes menors s’han de publicar en la forma que preveu l’article 63.4 de la LCSP. 
 
 
Norma 3. Finalitat de la plataforma de contractació del Consell Comarcal 
 
1. El Consell Comarcal ha de disposar d’una plataforma de contractació electrònica que doni 

suport als processos de contractació menor. 
 

2. Aquesta plataforma ha de garantir la possibilitat de dur a terme els procediments de 
contractació pública i la relació amb els licitadors o candidats a través de mitjans telemàtics, 
per tal de millora l’eficiència de la contractació tot reduint els costos d’aquesta. 

 
 
Norma 4. Requisits dels mitjans electrònics utilitzats per la plataforma de contractació del 
Consell Comarcal 
 
1. La plataforma de contractació del Consell Comarcal ha de complir amb les previsions 

establertes en la LCSP, en allò relatiu tant al propi procediment de contractació menor, com a 
l’ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments regulats en la Llei. 
 

2. La plataforma de contractació del Consell Comarcal ha de respectar les consideracions 
següents: 

 



 

 

 

a) No ser discriminatòria, estar a disposició del públic, ser gratuïta i ser compatible amb les 
tecnologies de la informació i de la comunicació d’ús general. 

b) La informació i les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica 
de les ofertes i sol·licituds de participació estaran a disposició de totes les parts 
interessades, no seran discriminatòries i seran conformes amb estàndards oberts, d’ús 
general i àmplia implantació.   

c) Els programes i aplicacions necessaris per a la presentació electrònica de les ofertes i 
sol·licituds de participació seran d’ampli ús, fàcil accés i no discriminatoris. 

d) Els sistemes de comunicacions i per a l’intercanvi i emmagatzemament d’informació 
garantiran de forma raonable, segons l’estat de la tècnica, la integritat de les dades 
transmeses i que només els òrgans competents, en la data assenyalada a l’efecte, 
podran tenir accés als mateixos, i en cas que s’infringeixi aquesta prohibició d’accés, la 
violació es podrà detectar amb claredat. La plataforma oferirà la suficient seguretat, 
d’acord amb l’estat de la tècnica, davant els virus informàtics i altres tipus de programes o 
codis nocius. 

e) La plataforma ha d’acreditar fefaentment la data i hora d’emissió o recepció, la integritat 
del contingut i el remitent i destinatari de les comunicacions i documentació. En especial, 
la plataforma ha de garantir que es deixi constància de l’hora i de la data exactes de la 
recepció de les proposicions o de les sol·licituds de participació i de tota aquella 
documentació que s’hagi de presentar. 

f) Tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius o de les empreses 
licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i s’emetin al llarg del procediment de 
contractació seran autenticats mitjançant una signatura electrònica reconeguda d’acord 
amb la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. 

g) Els formats dels documents electrònics que integren els expedients de contractació 
s’ajustaran a especificacions públicament disponibles i d’ús no subjecte a restriccions, i 
garantiran la lliure i plena accessibilitat als mateixos per l’òrgan de contractació, els 
òrgans de fiscalització i control, els òrgans jurisdiccionals i els interessats, durant el 
termini pel que s’hagi de conservar l’expedient.  

 
 
Norma 5. Control d’accessos 

 
1. Tindran accés a la plataforma de contractació del Consell Comarcal el personal que la 

Gerència autoritzi. 
 

2. Els usuaris tindran accés únicament a aquells recursos que precisin per al desenvolupament 
de les seves funcions. 
 

3. El responsable de la gestió tecnològica s’encarregarà de què existeixi una relació actualitzada 
d’usuaris i perfils d’usuaris i els accessos autoritzats per a cadascun d’ells. 
 

4. El responsable de la gestió tecnològica establirà mecanismes per evitar que un usuari pugui 
accedir a recursos amb drets diferents dels autoritzats. 
 

5. Exclusivament el personal autoritzat en el document de seguretat podrà concedir, alterar o 
anul·lar l’accés autoritzat sobre els recursos, conforme als criteris establerts pel responsable 
del fitxer. 
 

6. La plataforma de contractació electrònica ha d’estar certificada en el compliment de 
l’Esquema de Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica, regulat al Reial 
decret 3/2010, de 8 de gener, i ha d’haver superat el procés d’auditoria realitzat d’acord amb 
les recomanacions emeses pel Centre Criptològic Nacional (CCN) en les guies de la sèrie 
CCN-STIC-800. L’accés i utilització de la plataforma es realitza utilitzant certificats electrònics 
i signatura electrònica reconeguda. 

 
Norma 6. Auditoria i seguretat 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 103 del Reglament de desenvolupament de la 
LOPD, per a cada accés hauran de guardar-se, com a mínim, la identificació de l’usuari, la data i 



 

 

 

hora en la que es va realitzar, el fitxer accedit, el tipus d’accés i si ha estat autoritzat o denegat. 
En els cas que l’accés hagi sigut autoritzat, serà precís guardar la informació que permeti 
identificar el registre accedit. 
 
 
Norma 7. Canals de comunicació 
 
Els canals de comunicació són els següents: 
 
a) Electrònic: La plataforma de contractació del Consell Comarcal ha d’estar incorporada a la 

seu electrònica del Consell Comarcal i permetre que qualsevol proveïdor interessat es registri.  
 

b) Telefònic: Ha d’existir un telèfon de suport i ajuda (el número de telèfon estarà disponible en 
la pròpia plataforma) per resoldre les qüestions que puguin sorgir tant en el registre dels 
proveïdors en la plataforma com en la presentació d’ofertes i pressupostos. Aquest servei ha 
de permetre evitar la discriminació per l’aplicació de mitjans electrònics. Igualment ha d’existir 
un servei de suport virtual que permeti la resolució d’incidències i dubtes de forma electrònica. 

 
 
Norma 8. Protecció de dades 
 
1. La plataforma de contractació del Consell Comarcal ha d’estar auditada de conformitat amb 

allò que disposa la normativa reguladora en matèria de protecció de dades i d’acord amb les 
recomanacions dictades per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades. 

 
2. L’accés a la plataforma de contractació del Consell Comarcal es realitzarà directament per la 

pròpia empresa o persona interessada o pel personal del Consell Comarcal expressament 
autoritzat. L’accés es realitza a través d’un nom d’usuari i contrasenya. 
 

 
Norma 9. Contractes subjectes al procediment de la contractació menor 
 
Es tramitaran per aquest procediment els contractes menors següents: 

 
a) Els contractes menors subjectes a la LCSP, amb excepció dels d’obres, l’import dels quals 

sigui igual o superior a 5.000 euros, IVA exclòs, i inferior a 15.000 euros, IVA exclòs. 
 

b) Els contractes menors d’obres l’import dels quals sigui igual o superior a 5.000 euros, IVA 
exclòs, i inferior a 40.000 euros, IVA exclòs. Per a aquest supòsit, en el cas que l’import del 
contracte menor sigui igual o superior a 15.000 euros i inferior a 40.000 euros, IVA exclòs, és 
preceptiva la incorporació en l’expedient electrònic d’una memòria valorada o, si així 
s’estimés necessari, un projecte signat per un tècnic competent. 

 
Norma 10. Contractes exclosos del procediment de la contractació menor 
 
Estan exclosos del procediment de contractació menor del Consell Comarcal els contractes 
següents: 
 
1. Els contractes menors inferiors a 5.000 euros, IVA exclòs. 

 
2. Les bestretes de caixa fixa i els pagaments a justificar, d’acord amb les previsions de les 

Bases d’Execució del Pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal de 
l’exercici corresponent. 
 

3. Els contractes menors amb imports iguals o superiors a 5.000 euros, IVA exclòs, i inferiors a 
15.000 euros, IVA exclòs, o, en el cas dels contractes d’obres, inferiors a 40.000 euros, IVA 
exclòs, que per raons tècniques o artístiques o operacionals o per motius relacionats amb la 
protecció de drets d’exclusiva el contracte només pugui encomanar-se a un empresari 



 

 

 

determinat. La tramitació d’aquests contractes precisarà d’un informe previ dels departament 
o àrea afectada. 

 
 
Norma 11. Procediment de la contractació menor 
 
El procediment per a la contractació menor del Consell Comarcal és el següent: 
 
a) Inici de l’expedient: 

 
a.1) Aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant Decret de la Gerència, que ha de 

contenir com a mínim la informació següent: 
 

 L’informe tècnic emès pel responsable del contracte que justifiqui la necessitat de 
la contractació i incorpori la descripció del servei o subministrament, amb el detall 
de les seves característiques essencials o, si és el cas, la memòria tècnica o 
projecte d’obres, així com els criteris d’adjudicació que serviran per a la valoració 
de les ofertes i la seva respectiva valoració i la corresponent disponibilitat 
pressupostària. 
 
Així mateix, en aquest informe s’hi ha de fer constar la justificació que no s’està 
alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació. 
 

 L’informe de l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte.  
 

 El plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques del 
contracte menor que es facilitarà als licitadors o candidats.  
 

 L’informe emès pels serveis jurídics del Consell Comarcal sobre la procedència 
d’aplicar les normes del procediment de contractació menor del Consell Comarcal 
en l’expedient de contractació menor proposat pels serveis tècnics del Consell 
Comarcal. 
 

 El document d’autorització de la despesa emès pels serveis econòmics del 
Consell Comarcal. 

 
a.2) L’adjudicació dels contractes menors subjectes a aquestes normes, s’ha de fer 

utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació, qualitatius i econòmics, en base a la 
millor relació qualitat preu. Per a la determinació d’aquests criteris d’adjudicació s’han 
d’aplicar les regles contingudes a l’article 145 de la LCSP.  
 
Sense perjudici dels que preveuen els apartats 1 i 3 de l’article 145 de la LCSP, quan 
només s’utilitzi un únic criteri d’adjudicació, aquest ha d’estar relació amb els costos tal 
i com determina l’article 146 de la LCSP.  
 
Quan s’utilitzin una pluralitat de criteris d’adjudicació aquests s’han de poder avaluar 
de forma automàtica. Si es precisessin, pel responsable del contracte, l’aplicació de 
criteris de valoració la quantificació dels quals depengui d’un judici de valor, serà 
necessària autorització prèvia de l’òrgan de contractació. 

 
a.3) Obertura de l’expedient en el corresponent gestor d’expedients. 

 
a.4) Des de l’expedient es realitza l’operació comptable d’autorització de crèdit (document 

comptable “A”). L’autorització de crèdit es signarà d’acord amb les bases d’execució 
del pressupost.  

 
b) Sol·licitud d’ofertes 

 



 

 

 

b.1) Des de la plataforma de contractació del Consell Comarcal es realitza la sol·licitud 
d’ofertes, tot adjuntant el formulari de resposta, la definició dels criteris de valoració de 
les ofertes i la resta de documents que siguin necessaris per a la presentació de les 
sol·licituds.  
 

b.2) Incorporació del plec de clàusules administratives i del plec de prescripcions tècniques 
que regeixen el contracte menor. En els contractes menors d’obres és preceptiva la 
incorporació a la plataforma d’una breu memòria valorada o, si així s’estimés 
necessari, d’un projecte signat electrònicament pel tècnic competent. 
 

b.3) Petició d’ofertes a proveïdors existents en el CPV (vocabulari comú de contractes 
públics) corresponent a l’objecte del contracte menor. Es podran identificar més d’un 
CPV per a un mateix contracte menor. 
 

b.4) Les sol·licituds d’ofertes es duran a terme automàticament per la plataforma de 
contractació del Consell Comarcal. Si un proveïdor no estigués donat d’alta en la 
plataforma de contractació, amb caràcter previ a la petició, podrà realitzar la seva 
incorporació en aquesta. 

 
c) Obertura i valoració d’ofertes 

 
c.1) Conclòs el termini de presentació d’ofertes, es realitzarà l’actuació d’obertura de les 

ofertes presentades. 
 

c.2) Un cop obertes les ofertes es durà a terme l’actuació de valoració aplicant els criteris 
de valoració definits. 

 
c.3) La pròpia plataforma de contractació del Consell Comarcal podrà proposar la millor 

oferta presentada un cop realitzada la valoració. 
 

c.4) En el cas d’aplicació de criteris subjectius la valoració de les ofertes es podrà realitzar 
en la plataforma de contractació del Consell Comarcal. 

 
d) Adjudicació 

 
d.1) S’aprova l’adjudicació per resolució de la Gerència en la qual haurà de constar: 

i. L’adjudicatari, el preu d’adjudicació i les millores proposades per l’adjudicatari, 
d’entre els criteris de valoració previstos al plec de prescripcions tècniques o a la 
memòria valorada, que l’òrgan de contractació accepta. 

ii. L’aprovació de la disposició de la despesa des de l’expedient. Es mecanitza 
l’operació comptable “D” sobre l’autorització de crèdit prèviament comptabilitzada 
i s’allibera, si s’escau, el crèdit sobrant del document comptable “A”, signant-se 
les esmentades operacions comptables. 

 
e) Notificació de l’adjudicació 

 
e.1) La resolució d’adjudicació s’ha de notificar als proveïdors que han presentat oferta a 

través de la plataforma de contractació electrònica. 
 

e.2) En la plataforma de contractació s’adjunta un informe amb els antecedents del 
procediment seguit en la plataforma de contractació del Consell Comarcal. 

 
f) Recepció/conformitat i comptabilització de les factures 
 

f.1) Realitzat el contracte es durà a terme, si procedeix, la recepció i conformitat de la 
factura, d’acord amb el Reglament de factures del Consell Comarcal, o, si s’escau, 
certificació d’obra. La factura i/o certificació seran documents electrònics de l’expedient 
del contracte menor. 
 



 

 

 

f.2) Amb  la conformitat de la factura cal deixar constància a l’expedient de la data 
d’entrega o realització de l’objecte del contracte, mitjançant la incorporació dels mitjans 
probatoris adients (albarans, escrits, correus electrònics, informes, etc.). Així mateix, 
quan sigui pertinent, cal deixar-hi còpia dels treballs realitzats, o bé referència suficient 
de localització, per tal de permetre la comprovació material de la despesa. 

 
f.3) Es realitzarà en l’expedient administratiu el reconeixement de l’obligació, document 

comptable “O” i la seva aprovació. 
 

f.4) D’acord amb 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: 

 
i. La factura haurà d'arribar abans de 30 dies de la data de recepció de mercaderies 

o prestació de serveis. 
ii. Podran agrupar-se les factures al llarg d'un període determinat no superior a 15 

dies. 
iii. D’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura 

Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector públic, amb la 
qual s’obliga a les persones jurídiques proveïdores que hagin lliurat béns o 
prestat serveis  a l’Administració Pública a expedir i remetre la factura només en 
format electrònic i a la seva presentació a través d’un punt únic telemàtic 
d’entrada a partir del dia 15 de gener del 2015. 

 
 
Norma 12. Definició dels perfils que participen en el procediment 
 
En el procediment de contractació menor definit en aquestes normes intervenen les àrees  o 
unitats següents: 
 
a) Serveis jurídics assumirà les funcions següents: 

 
i. Coordinar i supervisar els aspectes relacionats amb el funcionament general del 

procediment i del seguiment de les actuacions a realitzar. 
 

ii. Implementar i definir els procediments i plantilles de documents, valorar i implementar les 
iniciatives de millora i realitzar l’auditoria i control de qualitat del sistema. 

 
iii. Tramitar i, si s’escau, elevar la proposta a la Gerència, les impugnacions i recursos que es 

presenten relacionades amb l’aplicació dels instruments de l’administració electrònica. 
 
b) Les àrees o unitats assumiran les funcions següents: 
 

i. Iniciar l’expedient de contractació mitjançant l’elaboració de l’informe tècnic, la redacció del 
plec de prescripcions tècniques i la definició dels criteris de valoració i totes aquelles 
actuacions necessàries per a poder iniciar correctament l’expedient. 

 
ii. Justificar que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles 

generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes menors 
que, individualment o conjuntament, superin la xifra que consta a l’apartat primer de 
l’article 118 de la LCSP. 

 
iii. Dur a terme la valoració dels criteris d’adjudicació. 

 
iv. Efectuar el seguiment del contracte fins a la conformitat de la factura. 

 
v. Vetllar pel correcte compliment del contracte d’acord amb les condicions definides en el 

plec de prescripcions tècniques. 
 

c) L’òrgan de contractació: 



 

 

 

 
i. Informar i fer les comprovacions que exigeix l’article 118 de la LCSP, si s’escau. 

 
 

Norma 13. Habilitació de la Gerència 
 
S’habilita a la Gerència del Consell Comarcal per dictar les instruccions que consideri necessàries 
per desenvolupar les normes internes. Aquestes instruccions han d’estar a la disposició de tot el 
personal al qual se li informarà mitjançant els mecanismes interns de comunicació.   
 
 
Norma 14. Derogació 
 
Queden derogades les disposicions anteriors de rang igual o inferior que s’oposin a aquestes 
normes internes. 
 
 
Norma 15. Entrada en vigor  
 
Aquestes normes entren en vigor l’endemà de la seva aprovació.” 

 
El president 
 
Alguna intervenció? 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, Ignasi Martínez Murciano, 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 Emilio 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, Àlex Valiente 
Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya 
(Junts), els senyors i les senyores 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 el vot en contra de, per part del Grup 
Comarcal Ciutadans, el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
ÀREA D'ENSENYAMENT 
 
El president 
 
En aquest cas agrupem la votació dels punts del 6 al 10. 
 
Llegits els dictàmens de l’Àrea d’Ensenyament, de 10 de novembre de 2021, que és el que 
segueix: 
 
6. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de 
l’Institut Lliçà d’Amunt i l’Institut Hipàtia d’Alexandria de Lliçà d’Amunt per al curs 
2019-2020. 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 



 

 

 

1. El 7 d´octubre de 2021, el senyor Carles Fernandez Perez, gerent, ha emès l’informe 
següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental és l’Administració competent per a la gestió del servei de 

transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca en virtut del 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. Per al curs 2017-2018 es va dur a terme un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per a la prestació del servei de transport 
escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut Lliçà d’Amunt i l’Institut Hipàtia d’Alexandria de Lliçà 
d’Amunt, per un import de 10.000 euros.  

 
3. El pacte quart d’aquest conveni estableix la possibilitat de formalitzar una pròrroga de l’esmentat 

conveni per a la prestació de serveis durant el curs escolar 2018-2019. 
 

4. Per al curs 2018-2019 es va formalitzar, el 29 de novembre de 2018, pròrroga del conveni per a 
dur a terme el transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut Lliçà d’Amunt i l’Institut 
Hipàtia d’Alexandria de Lliçà d’Amunt esmentat en l’epígraf 2 d’aquesta relació de fets. 

 
5. El 29 d’octubre de 2019, registre d’entrada E2019014990, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va 

presentar escrit signat per l’Alcalde del municipi en els termes següents:  
 

“En cursos anteriors vam formalitzar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament de Lliça d’Amunt per a la prestació del transport escolar no obligatori. 
Per tal de seguir renovant la col·laboració manifestem, mitjançant el present escrit, la nostra 
voluntat de formalitzar el corresponent conveni/pròrroga per al curs 2019/2020.” 
 

6. Per al curs escolar 2019-2020, concretament en el període del curs escolar en el que els centres 
educatius van estar en funcionament, és a dir des de l’inici del curs escolar fins al 12 de març de 
2020 (aquest inclòs), es va prestar el servei de transport escolar no obligatori ens els mateixos 
termes i condicions que els cursos anteriors però no es va formalitzar conveni per a la prestació 
d’aquest servei com a conseqüència de les dificultats en la gestió ocasionades per la crisi 
sanitària de la Covid-19. 
 

7. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha procedit a liquidar les quantitats derivades de la 
suspensió del servei del període comprès entre el 13 de març de 2020 i fins a la data 
d’aixecament de la suspensió del tancament dels centres escolars, en concepte de les eventuals 
indemnitzacions previstes a l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.  

8. Una vegada liquidats els conceptes referits en l’epígraf anterior per part del Consell Comarcal del 
Vallès, s’ha procedit a regularitzar el cost del servei relatiu al curs escolar 2019-2020, a abonar 
per part de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, que es concreta en l’import de 6.384,18 euros. 
 
El càlcul d’aquest import s’ha fet proporcional als dies del servei efectivament prestat en el 
període comprès entre el 12 de setembre de 2019 al 12 de març de 2020, ambdós inclosos. 
 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
PRIMER I ÚNIC.- La liquidació del cost del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de 
l’Institut Lliçà d’Amunt i l’Institut Hipàtia d’Alexandria de Lliçà d’Amunt per al curs 2019-2020, que 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament de 6.384,18 euros, abans 
que acabi l’any 2021, al compte bancari del Consell Comarcal núm. 
ES71.0182.6035.4002.0160.0889.” 

 



 

 

 

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 
 
L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, en 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. Liquidar el cost del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut 

Lliçà d’Amunt i l’Institut Hipàtia d’Alexandria de Lliçà d’Amunt per al curs 2019-2020 per 
un import de 6.384,18 euros. L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha d’abonar per mitjà d’un 
únic pagament, abans que acabi l’any 2021, al compte bancari del Consell Comarcal 
núm. ES71.0182.6035.4002.0160.0889. 
 

2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret de 6.384,18 euros a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 32.462 47. 

 
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.”  
 
 
7. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de 
’Escola Marinada, l’Escola Can Parera i a l’Institut Vinyes Velles i l’Institut Marta Mata 
de Montornès del Vallès per al curs 2019-2020. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 6 d´octubre de 2021, Carles Fernandez Perez, Gerent, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental és l’Administració competent per a la gestió del servei de 

transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca en virtut del 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. Per al curs 2017-2018 es va dur a terme un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Montornès del Vallès per a dur a terme el transport escolar no obligatori dels alumnes de 
Montornès del Vallès matriculats a l’Escola Marinada, l’Escola Can Parera i a l’Institut Vinyes 
Velles i l’Institut Marta Mata, en el que s’establia el cost del servei en l’import de 15.000 euros. 
 

3. Per al curs 2018-2019 es va formalitzar, el 14 de gener de 2020, pròrroga del conveni esmentat 
en l’epígraf anterior. 
 

4. Per al curs escolar 2019-2020, concretament en el període del curs escolar en el que els centres 
educatius van estar en funcionament, és a dir des de l’inici del curs escolar fins al 12 de març de 
2020 (aquest inclòs), es va prestar el servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de 
Montornès del Vallès matriculats a l’Escola Marinada, l’Escola Can Parera i a l’Institut Vinyes 
Velles i l’Institut Marta Mata ens els mateixos termes i condicions que els cursos anteriors però no 



 

 

 

es va formalitzar conveni per a la prestació d’aquest servei, com a conseqüència de les dificultats 
en la gestió ocasionades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. 
 

5. Per Decret de Presidència núm. 2020PRES000504, de 27 de novembre de 2020, es va acordar: 
 

“-El reconeixement de la prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de de 
transport escolar no obligatori dels alumnes de Montornès del Vallès matriculats a l’Escola 
Marinada, l’Escola Can Parera i a l’Institut Vinyes  Velles i l’Institut Marta Mata des de l’inici del 
curs escolar fins al 12 de març de 2019 (aquest inclòs).  

 
-La liquidació de cost del servei a abonar per part de l’Ajuntament de Montornès del Vallès per 
mitjà d’un únic pagament de 15.000 euros abans que acabi l’any 2020.” 

 
6. A dia d’avui, l’Ajuntament de Montornès del Vallès no ha abonat res en aquest concepte. 
 
7. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha procedit a liquidar les quantitats derivades de la 

suspensió del servei del període comprès entre el 13 de març de 2020 i fins a la data 
d’aixecament de la suspensió del tancament dels centres escolars, en concepte de les eventuals 
indemnitzacions previstes a l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.  
 

8. Una vegada liquidats els conceptes referits en l’epígraf anterior per part del Consell Comarcal del 
Vallès, s’ha procedit a regularitzar el cost del servei relatiu al curs escolar 2019-2020, a abonar 
per part de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, que es concreta en l’import de 9.576,27 euros. 
 
El càlcul d’aquest import s’ha fet proporcional als dies del servei efectivament prestat en el 
període comprès entre el 12 de setembre de 2019 al 12 de març de 2020, ambdós inclosos. 
 

9. D’acord amb el que s’ha exposat, la quantia en concepte de liquidació a abonar per part de 
l’Ajuntament de Montornès del Vallès és de 9.576,27 euros i no de 15.000 euros tal i com 
s’establia al Decret de Presidència núm. 2020PRES000504, de 27 de novembre de 2020. 

 
Per tant, PROPOSO:  

 
PRIMER I ÚNIC.- La liquidació de cost del servei a abonar per part de l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès per mitjà d’un únic pagament de 9.576,27 euros, abans que acabi l’any 2021, al compte 
bancari del Consell Comarcal núm. ES71.0182.6035.4002.0160.0889.” 

 
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 
 
L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, en 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. Liquidar el cost del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Escola 

Marinada, l’Escola Can Parera i a l’Institut Vinyes Velles i l’Institut Marta Mata de 
Montornès del Vallès per al curs 2019-2020 per un import de 9.576,27 euros. 
L’Ajuntament de Montornès del Vallès ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament, abans 



 

 

 

que acabi l’any 2021, al compte bancari del Consell Comarcal núm. 
ES71.0182.6035.4002.0160.0889. 
 

2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret de 9.576,27 euros a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 32.462 47. 

 
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Montornès del Vallès.”  
 
 
8. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de 
l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni per al curs 2019-2020. 
 
"RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 7 d’octubre de 2021, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental és l’Administració competent per a la gestió del servei de 

transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca en virtut del 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. Per al curs 2017-2018 es va dur a terme un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació del servei de transport escolar 
dels alumnes de l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni. 

 
3. Per al curs 2018-2019 es va formalitzar, el 28 de novembre de 2011, un nou conveni per a dur a 

terme el transport escolar no obligatori dels alumnes de secundària de la Batllòria matriculats a 
l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni, amb un cost per a l’Ajuntament de 15.158,01 euros. 

 
4. Pel curs 2019-2020, l’1 de juliol 2019, registre d’entrada E2019010032, l’Ajuntament de Sant 

Celoni va presentar escrit signat per la regidora d’Educació, senyora Anaïs Medina Terrades va 
signar l’escrit on comunica al Consell Comarcal:  

 
“Per al curs 2019-2020 continua sent necessari aquesta transport escolar però l’Ajuntament de 
Sant Celoni considera que ha de ser gratuït per a les famílies i per tant assumirà la part del cost 
sigui un servei gratuït. 
 
Per aquesta raó, sol·licitem establir un nou conveni per donar continuïtat al transport escolar de 
l’alumnat de la Batllòria de l’Institut Baix Montseny per al curs 2019 – 2020 i demanem modificar 
les clàusules del conveni per tal que l’Ajuntament de Sant Celoni assumeixi el cost que tenia fins 
ara per a les famílies i el curs 2019-2020 sigui un servei gratuït.” 
 

5. Per al curs escolar 2019-2020, concretament en el període del curs escolar en el que els centres 
educatius van estar en funcionament, és a dir des de l’inici del curs escolar fins al 12 de març de 
2020 (aquest inclòs), es va prestar el servei de transport escolar no obligatori ens els mateixos 
termes i condicions que els cursos anteriors però no es va formalitzar conveni per a la prestació 
d’aquest servei com a conseqüència de les dificultats en la gestió ocasionades per la crisi 
sanitària de la Covid-19. 
 

6. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha procedit a liquidar les quantitats derivades de la 
suspensió del servei del període comprès entre el 13 de març de 2020 i fins a la data 
d’aixecament de la suspensió del tancament dels centres escolars, en concepte de les eventuals 
indemnitzacions previstes a l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.  



 

 

 

 
7. Una vegada liquidats els conceptes referits en l’epígraf anterior per part del Consell Comarcal del 

Vallès, s’ha procedit a regularitzar el cost del servei relatiu al curs escolar 2019-2020, a abonar 
per part de l’Ajuntament de Sant Celoni, que es concreta en l’import de 20.369, 68 euros (que 
inclou el cost del servei que venia assumint l’Ajuntament i el cost del preu públic que assumien les 
famílies). 

 
El càlcul d’aquest import s’ha fet proporcional als dies del servei efectivament prestat en el 
període comprès entre el 12 de setembre de 2019 al 12 de març de 2020, ambdós inclosos. 
 

 
Per tant, PROPOSO:  

 
Primer i únic.- La liquidació del cost del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació del servei de transport escolar dels alumnes 
de l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni per al curs 2019-2020, que l’Ajuntament de Sant Celoni ha 
d’abonar per mitjà d’un únic pagament de 20.369, 68 euros, abans que acabi l’any 2021, al compte 
bancari del Consell Comarcal núm. ES71.0182.6035.4002.0160.0889.” 

 
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 
 
L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, en 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. Liquidar el cost del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut Baix 

Montseny de Sant Celoni per al curs 2019-2020 per un import de 20.369,68 euros. 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament, abans que acabi 
l’any 2021, al compte bancari del Consell Comarcal núm. 
ES71.0182.6035.4002.0160.0889. 
 

2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret de 20.369,68 euros a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 32.462 47. 

 
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Celoni.”  
 
 
9. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de 
l’Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor per al curs 2019-2020. 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 7 d´octubre de 2021, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 



 

 

 

1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental és l’Administració competent per a la gestió del servei de 
transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca en virtut del 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. Per al curs 2017-2018 2018 es va dur a terme un conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor per a dur a terme el 
transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor pel 
curs 2017-2018, per un import de 21.342,95 euros.  

 
3. El pacte quart d’aquest conveni estableix la possibilitat de formalitzar una pròrroga de l’esmentat 

conveni per a la prestació de serveis durant el curs escolar 2018-2019. 
 

4. Per al curs 2018-2019 es va formalitzar, l’11 de febrer de 2019, pròrroga del conveni per a dur a 
terme el transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut Vilamajor de Sant Pere de 
Vilamajor esmentat en l’epígraf 2 d’aquesta relació de fets. 

 
5. El 26 de juny de 2019, registre d’entrada E2019009863, l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

va presentar escrit signat per l’Alcaldessa del municipi en els termes següents:  
 

“El passat curs escolar vam formalitzar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor per a la prestació del transport escolar no obligatori.  
 
Per tal de seguir renovant la col·laboració manifestem mitjançant el present escrit la nostra 
voluntat de formalitzar el corresponent conveni per al curs 2019/2020.” 
 

6. Per al curs escolar 2019-2020, concretament en el període del curs escolar en el que els centres 
educatius van estar en funcionament, és a dir des de l’inici del curs escolar fins al 12 de març de 
2020 (aquest inclòs), es va prestar el servei de transport escolar no obligatori ens els mateixos 
termes i condicions que els cursos anteriors però no es va formalitzar conveni per a la prestació 
d’aquest servei com a conseqüència de les dificultats en la gestió ocasionades per la crisi 
sanitària ocasionada per la Covid-19. 
 

7. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha procedit a liquidar les quantitats derivades de la 
suspensió del servei del període comprès entre el 13 de març de 2020 i fins a la data 
d’aixecament de la suspensió del tancament dels centres escolars, en concepte de les eventuals 
indemnitzacions previstes a l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.  

 
8. Una vegada liquidats els conceptes referits en l’epígraf anterior per part del Consell Comarcal del 

Vallès, s’ha procedit a regularitzar el cost del servei relatiu al curs escolar 2019-2020, a abonar 
per part de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, que es concreta en l’import de 13.746,31 
euros. 
 
El càlcul d’aquest import s’ha fet proporcional als dies del servei efectivament prestat en el 
període comprès entre el 12 de setembre de 2019 al 12 de març de 2020, ambdós inclosos. 
 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
Primer i únic.- La liquidació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut 
Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor pel curs 2019-2020, que l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 
ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament de 13.746,31 euros, abans que acabi l’any 2021, al compte 
bancari del Consell Comarcal núm. ES71.0182.6035.4002.0160.0889.” 

 
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 
 
L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, en 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. Liquidar el cost del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut 

Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor per al curs 2019-2020 per un import de 13.746,31 
euros. L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha d’abonar per mitjà d’un únic 
pagament, abans que acabi l’any 2021, al compte bancari del Consell Comarcal núm. 
ES71.0182.6035.4002.0160.0889. 
 

2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret de 13.746,31 euros a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 32.462 47. 

 
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.”  
 
 
10. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de 
l’Institut La Vall del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana per al curs 2019-2020. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 7 d’octubre de 2021, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental és l’Administració competent per a la gestió del servei de 

transport escolar obligatori i no obligatori de la comarca en virtut del 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. Per al curs 2017-2018 es va dur a terme un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per a la prestació del servei de 
transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut La Vall del Tenes residents al municipi de 
Santa Eulàlia de Ronçana, per un import de 9.088,95 euros.  

 
3. El pacte quart d’aquest conveni estableix la possibilitat de formalitzar una pròrroga de l’esmentat 

conveni per a la prestació de serveis durant el curs escolar 2018-2019. 
 
4. Per al curs 2018-2019 es va formalitzar, el 5 d’octubre de 2018, pròrroga del conveni per a la 

prestació del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut La Vall del Tenes 
residents al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana esmentat en l’epígraf 2 d’aquesta relació de 
fets. 

 
5. Per al curs escolar 2019-2020, concretament en el període del curs escolar en el que els centres 

educatius van estar en funcionament, és a dir, des de l’inici del curs escolar fins al 12 de març de 
2020 (aquest inclòs), es va prestar el servei de transport escolar no obligatori ens els mateixos 



 

 

 

termes i condicions que els cursos anteriors però no es va formalitzar conveni com a 
conseqüència de les dificultats en la gestió ocasionades per la crisi sanitària de la Covid-19. 
 

6. El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha procedit a liquidar les quantitats derivades de la 
suspensió del servei del període comprès entre el 13 de març de 2020 i fins a la data 
d’aixecament de la suspensió del tancament dels centres escolars, en concepte de les eventuals 
indemnitzacions previstes a l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.  

 
7. Una vegada liquidats els conceptes referits en l’epígraf anterior per part del Consell Comarcal del 

Vallès, s’ha procedit a regularitzar el cost del servei relatiu al curs escolar 2019-2020, a abonar 
per part de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, que es concreta en l’import de 5.802,55 
euros. 

 
El càlcul d’aquest import s’ha fet proporcional als dies del servei efectivament prestat en el 
període comprès entre el 12 de setembre de 2019 al 12 de març de 2020, ambdós inclosos. 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
Primer i únic.- La liquidació del cost del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de 
l’Institut La Vall del Tenes residents al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana per al curs 2019-2020, 
que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament de 5.802,55 
euros, abans que acabi l’any 2021, al compte bancari del Consell Comarcal núm. 
ES71.0182.6035.4002.0160.0889.” 

 
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 
 
L’article 14.2 q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, en 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. Liquidar el cost del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut La 

Vall del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana per al curs 2019-2020 per un import de 
5.802,55 euros. L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ha d’abonar per mitjà d’un 
únic pagament, abans que acabi l’any 2021, al compte bancari del Consell Comarcal 
núm. ES71.0182.6035.4002.0160.0889. 
 

2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret de 5.802,55 euros a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 32.462 47. 

 
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.”  
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 



 

 

 

El ple aprova els dictàmens del 6 al 10 per unanimitat dels 27 membres presents, essent 33 
de dret i 32 de fet. 
 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
11. Ratificar el Decret de Presidència 2021PRES000585, de 8 d'octubre, d'adhesió a la 
"Declaració de Sabadell per un acord, polític i social, per a la millora en la qualitat de 
l'aire". 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 10 de novembre de 2021, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El president ha emès el Decret 2021PRES000585, de 8 d’octubre, següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 7 d´octubre de 2021, el cap de l'Àrea de Medi Ambient i Territori, senyor Jaume Viure Ribas, ha 
emès l’informe següent: 

 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. Mitjançant correu electrònic de la Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha 

fet avinent al Consell Comarcal la proposta de l’alcaldessa de l’Ajuntament de Sabadell, com a entitat 
organitzadora del 2n Congrés de Qualitat de l'Aire, d’adhesió a la Cimera d’Alcaldies prevista pel  15 
d’octubre de 2021 i a la "DECLARACIÓ DE SABADELL, per un acord polític i social per la millora de la 
qualitat de l’aire” per avançar en les accions i estratègies de resposta des del món local, el contingut de la 
qual és el següent: 

 
“DECLARACIÓ DE SABADELL 
Per un acord polític i social per la millora de la qualitat de l’aire. 
 

Nosaltres, alcaldesses, alcaldes i representants del món local de Catalunya, reunits a Sabadell en el 2n 
Congrés Català de Qualitat de l’Aire, 
Exposem que, 

 
1. La contaminació atmosfèrica té efectes perjudicials directes i greus sobre la salut de les 

persones, com ha demostrat de manera fefaent l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que ha 

evidenciat els vincles existents entre l’exposició a la contaminació atmosfèrica i diverses malalties 
greus, incloent-hi algunes de relacionades amb la salut mental. Ha establert nous valors guia, 
després de 15 anys i amb l’evidència científica recopilada, i rebaixa els nivells màxims per diversos 
contaminants amb l'objectiu de salvar 7 milions de vides de la contaminació atmosfèrica. 

2. La salut humana és un motiu de preocupació preferent, però no exclusiu. El canvi climàtic és una 

altra problemàtica greu vinculada a l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle derivada del trànsit 
rodat i altres activitats antròpiques. El darrer informe de l’IPCC adverteix sobre la urgència en la 
presa de mesures cap a la neutralitat climàtica. Les accions que impulsem per mitigar el canvi 
climàtic són i han de ser beneficioses per millorar la qualitat de l’aire. 

 

3. A Catalunya, determinades zones densament poblades superen els nivells d’òxids de nitrogen 

(NOx) i de partícules (PM10), i també són preocupants els nivells d’ozó en altres zones del país. 
4. El coneixement de la relació entre la contaminació atmosfèrica i la salut de les persones, que ha 

crescut significativament en els darrers anys, sumat a una percepció i preocupació social creixents, 
fa que, tots plegats, la ciutadania i els ens locals, assumim la responsabilitat i el repte 
ineludible de la millora de la qualitat de l’aire. 

5. La crisi sanitària de la COVID-19 ha generat impactes negatius en l’economia i en el conjunt de la 
societat. Els representants del món local hem format part de la solució i hem estat a peu de 

carrer per aturar-ne els impactes sanitaris, econòmics i socials. Aquesta resolució és una 
demostració tangible de la capacitat i de la solvència dels municipis per afrontar processos de 
transformació. Cal remarcar també la importància que ha tingut la coordinació entre 



 

 

 

administracions en la gestió dels impactes de la          pandèmia. 

 
6. La contaminació de l’aire no té fronteres i demana una resposta conjunta, que inclogui 

indefectiblement els municipis. Reivindiquem el nostre paper com a actors clau de les crisis 
climàtica i de la contaminació de l’aire. Hem impulsat la major Zona de Baixes Emissions del sud 
d’Europa, mesures de mobilitat sostenible, de transició energètica i de renaturalització. 
Desenvolupem des de fa molts anys i amb rigor les actuacions de mitigació de les emissions que 
es deriven del Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia. Tenim molt a aportar: experiència, innovació, 
proximitat i visió estratègica. Ara, els fons Next Generation de la Unió Europea ens brinden una 
gran oportunitat per dissenyar un futur més verd i sostenible. 

 
7. Per tot això, apel·lem al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les administracions 

supramunicipals i reivindiquem un gran acord polític i social per la millora de la qualitat de 
l’aire, amb un paper rellevant del món local. 

En conseqüència, manifestem que... 
 

1. Els representants el món local en el 2n Congrés Català de Qualitat de l’Aire declarem que ens 
mobilitzem per la millora de la qualitat de l’aire, la fem una prioritat de la nostra acció i ens 

proposem avançar en les accions i estratègies de resposta a una de les principals causes de mort 
a tot el món, i la primera a nivell europeu. 

 
2. La contaminació no entén de fronteres, ni de termes municipals i proposem un gran acord polític 

i social a Catalunya per treballar en favor de la qualitat de l’aire, amb mesures urgents i 
eficients. 

 
3. Reclamem un paper protagonista en el conjunt de les administracions que treballen per la millora 

de la qualitat de l’aire. 
 
 

En conseqüència, amb l’adopció d’aquesta declaració, ens comprometem a... 
 

1. Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya un gran acord polític i social per la millora 
de la qualitat de l’aire, amb participació rellevant del món local. 

2. Adoptar mesures fermes per millorar la qualitat de l’aire i reduir les emissions de GEH a les nostres 
ciutats i pobles, més enllà de les competències atribuïdes i impulsar accions concretes i urgents en 
cadascun dels àmbits següents: 
a. Adoptar una planificació urbana, un disseny d’infraestructures i equipaments públics 

sostenibles i una gestió de l’entorn urbà que tinguin en consideració la salut pública i la seva 
relació amb la qualitat de l’aire. 

b. Promoure la pacificació de la mobilitat urbana privada a les nostres ciutats i pobles: una 
mobilitat que redueix les emissions, amb la millora dels transport públic urbà i interurbà, amb la 
promoció dels vehicles elèctrics i els desplaçaments a peu o amb bicicleta. 

c. Millorar i innovar en els serveis de transport urbà i de mercaderies. 
d. Promoure el seguiment, avaluació i control de contaminants atmosfèrics locals. 
e. Regular i controlar els focus d’emissió de les obres, públiques i privades. 
f.     Promoure una transició decidida cap a les energies netes i renovables. 
g. Informar i conscienciar la ciutadania sobre la qualitat de l’aire i l’impacte de la contaminació 

atmosfèrica en la salut, i promoure la seva participació efectiva en les accions que cal portar a 
terme. 

h. Incorporar criteris de gestió i millora de la qualitat de l’aire en els instruments de fiscalitat 
municipal. 

 
És l’hora d’actuar, de forma urgent i coordinada. Aquests són els nostres compromisos per la millora 
de la qualitat de l’aire. 

 

Sabadell, 15 d’octubre del 2021” 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Adherir-se a la "DECLARACIÓ DE SABADELL, per un acord polític i social per la millora de la qualitat de 

l’aire”. 
 

2. Participar a la Cimera d’Alcaldies prevista pel 15 d’octubre de 2021 en el marc del 2n Congrés de Qualitat de 
l’Aire. 

 



 

 

 

3. Notificar aquest acord a la Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (Diputació 
de Barcelona).” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre.  
 
 
Per això, DECRETO:  
 
1. Adherir-se a la "DECLARACIÓ DE SABADELL, per un acord polític i social per la millora de la 

qualitat de l’aire”. 
 

2. Participar a la Cimera d’Alcaldies prevista pel 15 d’octubre de 2021 en el marc del 2n Congrés de 
Qualitat de l’Aire. 

 
3. Notificar aquest acord a la Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat (Diputació de Barcelona). 
 

4. Ratificar aquest Decret en la propera sessió de Ple.” 

 
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 
 
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 27 membres presents, essent 33 de dret i 32 
de fet. 
 
El president 
 
Els punts del 12 al 34 també agrupem la seva votació. 
 
Llegit els dictàmens del 12 al 34 de l’Àrea de Medi Ambient, de 10 de novembre de 2021, 
que són els que segueixen: 
 
12. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Campins en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 



 

 

 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 22 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Campins i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica, la vigència del qual finalitza el 31 de 
desembre de 2022. 
 
El 19 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Campins ha fet avinent al Consell Comarcal el seu interès 
per seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 13 subministraments d’electricitat. 
 
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.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
 
Per tant, PROPOSO, 
      
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Campins, amb NIF P0803800B, per a la prestació del 

servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de l’1 de gener de 
2022, essent objecte del servei 13 subministraments d’electricitat. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 799,78 euros. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 
6. Reconèixer el dret de set-cents noranta-nou euros amb setanta-vuit cèntims (799,78 euros) a 

càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica comptabilitat energètica.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 



 

 

 

local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Campins. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Campins en matèria de 
gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 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, la senyora Maria Inmaculada Font Micola, alcaldessa de l’Ajuntament de Campins, 
assistida per la secretària de la corporació, la senyora Ana Mochales Corrado. 
 

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. 
 
L’alcaldessa 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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

MANIFESTEN 
 

I. 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 diversos 
municipis. 



 

 

 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de Campins, en endavant l’ AJUNTAMENT, està interessat en què el 
CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    
 

II. 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. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució 
del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 
 

VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 
protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 13 subministraments d’electricitat. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 
 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 
correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 
 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 



 

 

 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 
objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 



 

 

 

1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 
conveni és de 799,78 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
4. 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. 

 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 
gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
Novè. 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 
 
Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de set-cents noranta-nou euros amb setanta-vuit cèntims 

(799,78 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica 
comptabilitat energètica.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
13. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Canovelles en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 d´octubre de 2021, Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i Territori, 

ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Canovelles i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua, la vigència del qual finalitza 
el 31 de desembre de 2022. 
 
El 25 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Canovelles ha fet avinent al Consell Comarcal el seu interès 
per seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 85 subministraments d’electricitat, 19 de gas i 85 d’aigua. 
 
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.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Canovelles, amb NIF P0804000H, per a la prestació 

del servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de l’1 de gener 
de 2022, essent objecte del servei 85 subministraments d’electricitat, 19 de gas i 85 d’aigua. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 5.730,31 euros. 



 

 

 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de cinc mil set-cents trenta euros amb trenta-un cèntims (5.730,31 

euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat 
energètica.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 



 

 

 

 
9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Canovelles. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Canovelles en matèria de 
gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut següent: 

 
“REUNITS 

 
D’una part, el senyor Ramon Daví Mayol, conseller de l’Àrea de Medi Ambient 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 Emiliano Cordero Soria, alcalde de l’Ajuntament de Canovelles, assistit pel 
secretari de la corporació, el senyor Josep Berdagué Pujol. 
 

INTERVENEN 
 
El conseller de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal en virtut de Decret de Presidència 



 

 

 

núm. 2019PRES000203, de 19 de juliol de 2019.  
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
MANIFESTEN 

 
I. 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 diversos 
municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de Canovelles, en endavant l’ AJUNTAMENT, està interessat en què el 
CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    
 

II. 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. 
 

III. 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. 



 

 

 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució 
del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 
 

VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 
protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 85 subministraments d’electricitat, 19 
de gas i 85 d’aigua. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 



 

 

 

A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 
 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 
correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 
 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 



 

 

 

objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 

conveni és de 5.730,31 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de cinc mil set-cents trenta euros amb trenta-un cèntims 

(5.730,31 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de 
comptabilitat energètica.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
14. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús  en matèria de 
gestió energètica i d’aigua. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 22 d’octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Cànoves i Samalús i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració 
per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica, la vigència del qual finalitza el 
31 de desembre de 2022. 



 

 

 

 
El 18 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Cànoves i Samalús ha fet avinent al Consell Comarcal el seu 
interès per seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 34 subministraments d’electricitat. 
 
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.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Cànoves i Samalús, amb NIF P0804100F, per a la 

prestació del servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de l’1 
de gener de 2022, essent objecte del servei 34 subministraments d’electricitat. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 1.467,02 euros. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 
6. Reconèixer el dret de mil quatre-cents seixanta-set euros amb dos cèntims (1.467,02 euros) a 

càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 



 

 

 

necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús en 
matèria de gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 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 Josep Cuch Codina, alcalde de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, assistit 
pel secretari de la corporació, el senyor Francesc d’Assís Serras Orduño. 
 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
MANIFESTEN 

 
I. 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 diversos municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, en endavant l’ AJUNTAMENT, està interessat en 
què el CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió energètica i 
d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  



 

 

 

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    
 

II. 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. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució 



 

 

 

del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 
 

VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 
protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 34 subministraments d’electricitat. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 
 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 
correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 
 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 



 

 

 

1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 
desenvolupament del servei: 

 
a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  

b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 
correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 
objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 

conveni és de 1.467,02 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 



 

 

 

4. 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. 

 
 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 



 

 

 

3. Aprovar el compromís d’ingrés de mil quatre-cents seixanta-set euros amb dos cèntims 
(1.467,02 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de 
comptabilitat energètica.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
15. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Cardedeu en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Cardedeu i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua, la vigència del qual finalitza 
el 31 de desembre de 2021. 
 
El 27 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Cardedeu ha fet avinent al Consell Comarcal el seu interès 
per seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 109 subministraments d’electricitat, 17 de gas i 97 d’aigua. 
 
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.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Cardedeu, amb NIF P0804500G, per a la prestació 

del servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de l’1 de gener 
de 2022, essent objecte del servei 109 subministraments d’electricitat, 17 de gas i 97 d’aigua. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 6.717,20 euros. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 



 

 

 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de sis-mil set-cents disset euros amb vint cèntims (6.717,20 euros) 

a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 



 

 

 

10. 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Cardedeu. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Cardedeu en matèria de 
gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 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 Enric Olivé Manté, alcalde de l’Ajuntament de Cardedeu, assistit pel secretari 
de la corporació, el senyor Joan Manuel Ferrera Izquierdo. 
 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
MANIFESTEN 

 
I. 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 diversos municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de Cardedeu, en endavant l’ AJUNTAMENT, està interessat en què el 
CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.    
 

II. 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. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució 
del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 
 

VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 
protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 109 subministraments d’electricitat, 
17 de gas i 97 d’aigua.  
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 



 

 

 

 
3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 

correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 
 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 
objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 



 

 

 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 

conveni és de 6.717,20 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
4. 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. 

 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 



 

 

 

 
Novè. 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 
 
Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de sis-mil set-cents disset euros amb vint cèntims 

(6.717,20 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de 
comptabilitat energètica.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
16. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Figaró-Montmany en matèria de 
gestió energètica i d’aigua. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 d´octubre 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 21 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Figaró-Montmany ha sol·licitat assistència tècnica al Consell 
Comarcal per a la prestació d’assistència en matèria de comptabilitat i eficiència energètica, 
consistent principalment en la revisió de factures i optimització de contractes de subministrament, 
incloses totes les gestions necessàries amb les companyies comercialitzadores. 
 
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.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 



 

 

 

Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Figaró-Montmany, amb NIF P0813300A, per a la 

prestació del servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de l’1 
de gener de 2022, essent objecte del servei 23 subministraments d’electricitat i 4 de gas. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 1.244,60 euros. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 
6. Aprovar el compromís d’ingrés mil dos-cents quaranta-quatre euros amb seixanta cèntims 

(1.244,60 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de 
comptabilitat energètica.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 



 

 

 

7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Figaró-Montmany. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Figaró-Montmany en 
matèria de gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 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 Ramon Garcia Gonzalez, alcalde de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, 
assistit per la secretaria de la corporació, la senyora Maria Llonch Llonch. 
 

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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
MANIFESTEN 

 
I. 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 diversos municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de Figaró-Montmany, en endavant l’ AJUNTAMENT, està interessat en 
què el CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió energètica i 
d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.    



 

 

 

 
II. 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. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució 
del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 
 

VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 
protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 23 subministraments d’electricitat i 4 
de gas 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 
 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 
correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 
 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 



 

 

 

h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 
servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 
objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 

conveni és de 1.244,60 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de mil dos-cents quaranta-quatre euros amb seixanta 

cèntims (1.244,60 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència 
tècnica de comptabilitat energètica 
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 

 
5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Figaró-Montmany.” 
 
 
17. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Fogars de Montclús en matèria de 
gestió energètica i d’aigua. 



 

 

 

 
“RELACIÓ  DE FETS 
 
1. El 22 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Fogars de Montclús i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració 
per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica, la vigència del qual finalitza el 
31 de desembre de 2022. 
 
El 15 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Fogars de Montclús ha fet avinent al Consell Comarcal el seu 
interès per seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 15 subministraments d’electricitat. 
 
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.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Fogars de Montclús amb NIF P0808000D, per a la 

prestació del servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de l’1 
de gener de 2022, essent objecte del servei 15 subministraments d’electricitat. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 863,33 euros. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 
6. Reconèixer el dret de vuit-cents seixanta-i-tres euros amb trenta-tres cèntims (863,33 euros) a 

càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 



 

 

 

Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Fogars de Montclús. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Fogars de Montclús en 
matèria de gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 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 Albert Rovira Rovira, alcalde de l’Ajuntament de Fogars de Montclús, assistit 
per la secretària de la corporació, la senyora Maria del Pilar Pérez Raposo. 
 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
MANIFESTEN 

 
I. 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 diversos municipis. 

 



 

 

 

II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 
promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de Fogars de Montclús, en endavant l’ AJUNTAMENT, està interessat en 
què el CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió energètica i 
d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.    
 

II. 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. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució 
del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 
 

VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 
protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 15  subministraments d’electricitat.  
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 
 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 
correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 
 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 



 

 

 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 
objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 



 

 

 

1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 
conveni és de 863,33 euros. 

 
2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de vuit-cents seixanta-i-tres euros amb trenta-tres 

cèntims (863,33 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència 
tècnica de comptabilitat energètica.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
18. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en 
matèria de gestió energètica i d’aigua. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 22 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de 
col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica, la vigència del 
qual finalitza el 31 de desembre de 2022. 
 
El 22 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha fet avinent al Consell Comarcal 
el seu interès per seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 148 subministraments d’electricitat i 13 de gas. 
 
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.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 



 

 

 

1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb NIF P0808500C, per 
a la prestació del servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de 
l’1 de gener de 2022, essent objecte del servei 148 subministraments d’electricitat i 13 de gas. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 5.502,19 euros. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 
6. Reconèixer el dret de cinc-mil cinc-cents dos euros amb dinou cèntims (5.502,19 euros) a càrrec 

de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica comptabilitat energètica.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès en matèria de gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 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 Francesc Colomé Tenas, alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, assistit per la secretària de la corporació, la senyora Maria Llonch Llonch. 
 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
MANIFESTEN 

 
I. 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 diversos municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en endavant l’ AJUNTAMENT, està 
interessat en què el CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    
 

II. 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. 
 



 

 

 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució 
del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 
 

VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 
protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
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 
 



 

 

 

L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 148 subministraments d’electricitat i 
13 de gas. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 
 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 
correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 
 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 



 

 

 

2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 
comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 
objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 

conveni és de 5.502,19 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de cinc-mil cinc-cents dos euros amb dinou cèntims 

(5.502,19 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica 
comptabilitat energètica.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
19. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Gualba en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 



 

 

 

1. El 22 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 
Territori, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Gualba i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica, la vigència del qual finalitza el 31 de 
desembre de 2022. 
 
El 15 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Gualba ha fet avinent al Consell Comarcal el seu interès per 
seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 34 subministraments d’electricitat i 3 de GLP. 
 
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.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Gualba, amb NIF P0809600J, per a la prestació del 

servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de l’1 de gener de 
2022, essent objecte del servei 34 subministraments d’electricitat i 3 de GLP. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 1.562,33 euros. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 
6. Reconèixer el dret de mil cinc-cents seixanta-dos euros amb trenta-tres cèntims (1.562,33 euros) 

a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.” 

 
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 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.  

 



 

 

 

2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 



 

 

 

i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Gualba. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Gualba en matèria de 
gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 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 Marc Uriach Cortinas, alcalde de l’Ajuntament de Gualba, assistit per la 
secretària de la corporació, la senyora Anna Maria Chacón Barreto. 
 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
MANIFESTEN 

 
I. 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 diversos municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 



 

 

 

 
III. Que l’Ajuntament de Gualba, en endavant l’ AJUNTAMENT, està interessat en què el 

CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    
 

II. 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. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 



 

 

 

VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 
energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució 
del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 
 

VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 
protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 34 subministraments d’electricitat i 3 
de GLP.  
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 
 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 
correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 
 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 



 

 

 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 
objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 

conveni és de 1.562,33 euros. 
 



 

 

 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
 
Novè. 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 
 
 



 

 

 

Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de mil cinc-cents seixanta-dos euros amb trenta-tres 

cèntims (1.562,33 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència 
tècnica de comptabilitat energètica.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
20. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de la Llagosta en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de la Llagosta i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica, la vigència del qual finalitza el 31 de 
desembre de 2021. 
 
El 26 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de la Llagosta ha fet avinent al Consell Comarcal el seu interès 
per seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 57 subministraments d’electricitat. 
 
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.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de la Llagosta, amb NIF P0810400B, per a la prestació 

del servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de l’1 de gener 
de 2022, essent objecte del servei 57 subministraments d’electricitat. 
 



 

 

 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 2.197,79 euros. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de dos mil cent noranta-set euros amb setanta-nou cèntims 

(2.197,79 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de 
comptabilitat energètica.” 

 

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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 



 

 

 

8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de la Llagosta. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de la Llagosta en matèria de 
gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 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 Òscar Sierra Gaona, alcalde de l’Ajuntament de la Llagosta, assistit pel 
secretari de la corporació, el senyor Juan Manuel García Olmo. 
 



 

 

 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
MANIFESTEN 

 
I. 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 diversos municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de la Llagosta, en endavant l’ AJUNTAMENT, està interessat en què el 
CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    
 

II. 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. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la dism inució 
del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 
 

VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 
protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 57 subministraments d’electricitat. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 



 

 

 

A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 
 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 
correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 
 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 



 

 

 

objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 

conveni és de 2.197,79 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
4. 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. 

 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 
gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
Novè. 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 
 
Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de dos mil cent noranta-set euros amb setanta-nou 

cèntims (2.197,79 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència 
tècnica de comptabilitat energètica. 
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
21. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Llinars del Vallès en matèria de 
gestió energètica i d’aigua. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 22 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Llinars del Vallès i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració 
per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica, la vigència del qual finalitza el 
31 de desembre de 2022. 
 
El 15 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Llinars del Vallès ha fet avinent al Consell Comarcal el seu 
interès per seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 92 subministraments d’electricitat, 20 de gas i 2 de biomassa. 
 



 

 

 

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.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Llinars del Vallès, amb NIF P0810500I, per a la 

prestació del servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de l’1 
de gener de 2022, essent objecte del servei 92 subministraments d’electricitat, 20 de gas i 2 de 
biomassa. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 4.008,86 euros. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 
6. Reconèixer el dret de quatre-mil vuit euros amb vuitanta-sis cèntims (4.008,86  euros) a càrrec de 

l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica comptabilitat energètica.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 



 

 

 

 
Per això, 

 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Llinars del Vallès. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Llinars del Vallès en 
matèria de gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 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 Martí Pujol Casals, alcalde de l’Ajuntament de Llinars del Vallès, assistit per 
la secretària de la corporació, la senyora Neus Puig Casademunt. 
 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
MANIFESTEN 

 
I. 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 diversos municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de Llinars del Vallès, en endavant l’ AJUNTAMENT, està interessat en què 
el CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió energètica i 
d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 



 

 

 

 
I. 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.    
 

II. 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. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució 
del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 
 



 

 

 

VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 
protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 92 subministraments d’electricitat, 20 
de gas i 2 de biomassa. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 
 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 
correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 
 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 



 

 

 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 
objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 

conveni és de 4.008,86 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
4. 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. 

 



 

 

 

 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 



 

 

 

3. Aprovar el compromís d’ingrés de quatre-mil vuit euros amb vuitanta-sis cèntims 
(4.008,86 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica 
comptabilitat energètica.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
22. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montseny en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Montseny i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica, la vigència del qual finalitza el 31 de 
desembre de 2022. 
 
El 15 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Montseny ha fet avinent al Consell Comarcal el seu interès 
per seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 15 subministraments d’electricitat i 5 de GLP. 
 
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.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Montseny, amb NIF P0813600D, per a la prestació 

del servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de l’1 de gener 
de 2022, essent objecte del servei 15 subministraments d’electricitat i 5 de GLP. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 1.022,19 euros. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 



 

 

 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de mil vint-i-dos amb dinou cèntims (1.022,19 euros) a càrrec de 

l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 



 

 

 

10. 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Montseny. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Montseny en matèria de 
gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 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, la senyora Núria Masnou Pujol, alcaldessa de l’Ajuntament de Montseny, assistit per la 
secretària de la corporació, la senyora Maria del Pilar Pérez Raposo. 
 

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. 
 
L’alcaldessa 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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
MANIFESTEN 

 
I. 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 diversos municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de Montseny, en endavant l’ AJUNTAMENT, està interessat en què el 
CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    
 

II. 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. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució 
del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 
 

VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 
protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 15 subministraments d’electricitat i 5 
de GLP.  
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 
 



 

 

 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 
correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 
 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 
objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 



 

 

 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 

conveni és de 1.022,19 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 



 

 

 

El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de mil vint-i-dos amb dinou cèntims (1.022,19 euros) a 

càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat 
energètica.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
23. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montmeló en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Montmeló i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua, la vigència del qual finalitza 
el 31 de desembre de 2021. 
 
El 26 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Montmeló ha fet avinent al Consell Comarcal el seu interès 
per seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 67 subministraments d’electricitat, 18 de gas i 54 d’aigua. 
 
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.  



 

 

 

 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Montmeló, amb NIF P0813400I, per a la prestació del 

servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de l’1 de gener de 
2022, essent objecte del servei 67 subministraments d’electricitat, 18 de gas i 54 d’aigua. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 4.382,92 euros. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de quatre-mil tres-cents vuitanta-dos euros amb noranta-dos 

cèntims (4.382,92 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de 
comptabilitat energètica.” 

 

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 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.  

 
2. 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. 

 



 

 

 

5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 



 

 

 

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 
gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Montmeló. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Montmeló en matèria de 
gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 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 Pere Rodríguez Rodríguez, alcalde de l’Ajuntament de Montmeló, assistit per 
la secretària de la corporació, la senyora Rosa March Escué. 
 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
MANIFESTEN 

 
I. 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 diversos municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de Montmeló, en endavant l’ AJUNTAMENT, està interessat en què el 
CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    
 

II. 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. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució 
del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 
 

VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 



 

 

 

protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 67 subministraments d’electricitat, 18 
de gas i 54 d’aigua.  
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 
 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 
correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 
 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 



 

 

 

d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 
amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 

e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 
objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 

conveni és de 4.382,92 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
4. 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. 

 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 



 

 

 

El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
Novè. 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 
 
Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de quatre-mil tres-cents vuitanta-dos euros amb noranta-

dos cèntims (4.382,92 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència 
tècnica de comptabilitat energètica.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 



 

 

 

24. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montornès del Vallès en matèria 
de gestió energètica i d’aigua. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Montornès del Vallès i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de 
col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica, la vigència del 
qual finalitza el 31 de desembre de 2022. 
 
El 20 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Montornès del Vallès ha fet avinent al Consell Comarcal el 
seu interès per seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 114 subministraments d’electricitat i 22 de gas. 
 
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.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Montornès del Vallès, amb NIF P0813500F, per a la 

prestació del servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de l’1 
de gener de 2022, essent objecte del servei 114 subministraments d’electricitat i 22 de gas. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 4.707,86 euros. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de quatre mil set-cents set euros amb vuitanta-sis cèntims 

(4.707,86 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de 
comptabilitat energètica.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 



 

 

 

finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Montornès del Vallès en 
matèria de gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 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 José Antonio Montero Domínguez, alcalde de l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès, assistit per la secretària de la corporació, la senyora Julia Cid Barrio. 
 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 
 

MANIFESTEN 
 



 

 

 

I. 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 diversos municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de Montornès del Vallès, en endavant l’ AJUNTAMENT, està interessat en 
què el CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió energètica i 
d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    
 

II. 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. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució 
del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 
 

VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 
protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 114 subministraments d’electricitat i 
22 de gas. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 
 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 
correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 



 

 

 

 
4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 

 
5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 

millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 
objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  



 

 

 

enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 

conveni és de 4.707,86 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de quatre mil set-cents set euros amb vuitanta-sis 

cèntims (4.707,86 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència 
tècnica de comptabilitat energètica.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
25. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de la Roca del Vallès en matèria de 
gestió energètica i d’aigua. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 22 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de la Roca del Vallès i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laborac ió 
per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua, la vigència del qual 
finalitza el 31 de desembre de 2022. 
 
El 18 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de la Roca del Vallès ha fet avinent al Consell Comarcal el seu 
interès per seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 96 subministraments d’electricitat, 13 de gas i 95 d’aigua. 
 
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.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 



 

 

 

mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de la Roca del Vallès, amb NIF P0818000B, per a la 

prestació del servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de l’1 
de gener de 2022, essent objecte del servei 96 subministraments d’electricitat, 13 de gas i 95 
d’aigua. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 6.129,08 euros. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 
6. Reconèixer el dret de sis-mil cent vint-i-nou euros amb vuit cèntims (6.129,08 euros) a càrrec de 

l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica comptabilitat energètica.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 



 

 

 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de la Roca del Vallès en 
matèria de gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 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 Albert Gil Gutiérrez, alcalde de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, assistit pel 
secretari de la corporació, el senyor Antoni Peralta Garcerà. 
 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
MANIFESTEN 

 
I. 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 diversos municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en endavant l’ AJUNTAMENT, està interessat en 
què el CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió energètica i 
d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    
 



 

 

 

II. 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. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució 
del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 
 

VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 
protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 96 subministraments d’electricitat, 13 
de gas i 95 d’aigua. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 
 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 
correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 
 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 



 

 

 

h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 
servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 
objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 

conveni és de 6.129,08 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de sis-mil cent vint-i-nou euros amb vuit cèntims 

(6.129,08 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica 
comptabilitat energètica.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
26. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor  en 
matèria de gestió energètica i d’aigua. 
 



 

 

 

“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de 
col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica, la vigència del 
qual finalitza el 31 de desembre de 2022. 
 
El 15 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor ha fet avinent al Consell Comarcal 
el seu interès per seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 48 subministraments d’electricitat i 5 de gas. 
 
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.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, amb NIF P0819700F, per a 

la prestació del servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de l’1 
de gener de 2022, essent objecte del servei 48 subministraments d’electricitat i 5 de gas. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 2.070,70 euros. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de dos mil setanta euros amb setanta cèntims (2.070,70 euros) a 

càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 



 

 

 

Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.  
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 
en matèria de gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 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 Raül Valentín del Valle, alcalde de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, 
assistit per la  de la corporació, el senyor Núria Fàbregas Pujadas. 
 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
MANIFESTEN 

 
I. 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 diversos municipis. 

 



 

 

 

II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 
promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en endavant l’ AJUNTAMENT, està 
interessat en què el CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    
 

II. 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. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució 
del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 
 

VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 
protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 48 subministraments d’electricitat i 5 
de gas. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 
 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 
correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 
 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 



 

 

 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 
objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 



 

 

 

1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 
conveni és de 2.070,70 euros. 

 
2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
 
Novè. 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 



 

 

 

 
 
Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de dos mil setanta euros amb setanta cèntims (2.070,70 

euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de 
comptabilitat energètica.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
27. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines en matèria 
de gestió energètica i d’aigua. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 3 de novembre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient 

i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de 
col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica, la vigència del 
qual finalitza el 31 de desembre de 2021. 
 
El 3 de novembre de 2021 l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines ha fet avinent al Consell Comarcal 
el seu interès per seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 41 subministraments d’electricitat. 
 
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.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, amb NIF P0820900I, per a la 

prestació del servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de l’1 
de gener de 2022, essent objecte del servei 41 subministraments d’electricitat. 



 

 

 

 
2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 

pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 
 

3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 1.689,43 euros. 
 

4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 
incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de mil sis-cents vuitanta-nou euros amb quaranta-tres cèntims 

(1.689,43 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de 
comptabilitat energètica.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 



 

 

 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines.  
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines en 
matèria de gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 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, la senyora Mercè Serratacó Costa, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines, assistida per la secretària de la corporació, la senyora Anna Maria Acosta Moreno. 
 



 

 

 

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. 
 
L’alcaldessa 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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
MANIFESTEN 

 
I. 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 diversos municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, en endavant l’ AJUNTAMENT, està interessat 
en què el CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió energètica 
i d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    
 

II. 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. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució 
del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 
 

VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 
protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 41 subministraments d’electricitat. 
 
 



 

 

 

Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 
 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 
correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 
 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 



 

 

 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 
objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 

conveni és de 1.689,43 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
4. 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. 

 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
Novè. 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 
 
Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de mil sis-cents vuitanta-nou euros amb quaranta-tres 

cèntims (1.689,43 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència 
tècnica de comptabilitat energètica. 
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.” 
 
 
28. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d'assistència tècnica a l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles en 
matèria de gestió energètica i d'aigua. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de 
col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica, la vigència del 
qual finalitza el 31 de desembre de 2021. 
 



 

 

 

El 28 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles ha fet avinent al Consell 
Comarcal el seu interès per seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 54 subministraments d’electricitat i 4 de gas. 
 
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.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, amb NIF P0820800A, 

per a la prestació del servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir 
de l’1 de gener de 2022, essent objecte del servei   54 subministraments d’electricitat i 4 de gas. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 2.229,57 euros. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de dos mil dos-cents vint-i-nou euros amb cinquanta-set cèntims 

(2.229,57 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de 
comptabilitat energètica.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 



 

 

 

necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles en matèria de gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 
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, la senyora Montserrat Sanmartí Pratginestós, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Fost 
de Campsentelles, assistida pel secretari de la corporació, el senyor Francesc Martínez Larriba. 
 

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. 
 
L’alcaldessa 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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
MANIFESTEN 

 
I. 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 diversos municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, en endavant l’ AJUNTAMENT, està 
interessat en què el CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 



 

 

 

D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    
 

II. 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. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 



 

 

 

d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució 
del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 
 

VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 
protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 54 subministraments d’electricitat i 4 
de gas. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 
 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 
correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 
 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 



 

 

 

L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 

1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 
desenvolupament del servei: 

 
a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  

b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 
correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 
objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 

conveni és de 2.229,57 euros.   
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 



 

 

 

 
4. 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. 

 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
Novè. 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 
 
Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de dos mil dos-cents vint-i-nou euros amb cinquanta-set 

cèntims (2.229,57 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència 
tècnica de comptabilitat energètica.  



 

 

 

 
4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 

conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
29. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor en matèria 
de gestió energètica i d’aigua. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de 
col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica, la vigència del 
qual finalitza el 31 de desembre de 2022. 
 
El 15 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha fet avinent al Consell Comarcal el 
seu interès per seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 43 subministraments d’electricitat i 4 de gas. 
 
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.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, amb NIF P0823400G, per a 

la prestació del servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de l’1 
de gener de 2022, essent objecte del servei 43 subministraments d’electricitat i 4 de gas. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 1.880,06 euros. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 



 

 

 

6. Aprovar el compromís d’ingrés de mil vuit-cents vuitanta euros amb sis cèntims (1.880,06 euros) a 
càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 
en matèria de gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 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, la senyora Pamela Isús Sauri, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 
assistida per la secretària de la corporació, el senyor Maria Luisa Magén Campo. 
 

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. 
 
L’alcaldessa 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. 
 



 

 

 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
MANIFESTEN 

 
I. 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 diversos municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, en endavant l’ AJUNTAMENT, està interessat 
en què el CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió energètica 
i d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    
 

II. 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. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució 
del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 
 

VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 
protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 43 subministraments d’electricitat i 4 
de gas. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 



 

 

 

 
3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 

correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 
 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 
objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 



 

 

 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 

conveni és de 1.880,06 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 



 

 

 

 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de mil vuit-cents vuitanta euros amb sis cèntims (1.880,06 

euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de 
comptabilitat energètica.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
30. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles en 
matèria de gestió energètica i d’aigua. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de 
col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica, la vigència del 
qual finalitza el 31 de desembre de 2022. 
 
El 15 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles ha fet avinent al Consell 
Comarcal el seu interès per seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 13 subministraments d’electricitat. 
 
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.  



 

 

 

 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, amb NIF P0825600J, per 

a la prestació del servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de 
l’1 de gener de 2022, essent objecte del servei 13 subministraments d’electricitat. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 799,78 euros. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici.  
 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de set-cents noranta-nou euros amb setanta-vuit cèntims (799,78 

euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat 
energètica.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 



 

 

 

5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 



 

 

 

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 
gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles en matèria de gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 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 Rodolf Casas Bonet, alcalde de l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, 
assistit pel secretari de la corporació, el senyor Oriol Vila Arranz. 
 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
MANIFESTEN 

 
I. 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 diversos municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, en endavant l’ AJUNTAMENT, està 
interessat en què el CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    
 

II. 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. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució 
del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 
 

VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 



 

 

 

protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 13 subministraments d’electricitat. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 
 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 
correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 
 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 



 

 

 

d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 
amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 

e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 
objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 

conveni és de 799,78 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 



 

 

 

 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de set-cents noranta-nou euros amb setanta-vuit cèntims 

(799,78 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de 
comptabilitat energètica.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  



 

 

 

 
 
31. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera  en 
matèria de gestió energètica i d’aigua. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de 
col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica, la vigència del 
qual finalitza el 31 de desembre de 2021. 
 
El 29 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha fet avinent al Consell 
Comarcal el seu interès per seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 107 subministraments d’electricitat i 11 de gas. 
 
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.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, amb NIF P0825900D, 

per a la prestació del servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir 
de l’1 de gener de 2022, essent objecte del servei 107 subministraments d’electricitat i 11 de gas. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 4.135,95 euros. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de quatre mil cent trenta-cinc euros amb noranta-cinc cèntims 

(4.135,95 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de 
comptabilitat energètica.” 

 

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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 

 



 

 

 

11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 
eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.  
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Santa Maria de 
Palautordera en matèria de gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 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 Jordi Xena Ibàñez, alcalde de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, 
assistit pel secretari de la corporació, el senyor Francesc Palau Sabater. 
 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
MANIFESTEN 

 



 

 

 

I. 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 diversos municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, en endavant l’ AJUNTAMENT, està 
interessat en què el CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    
 

II. 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. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució 
del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 
 

VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 
protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 107 subministraments d’electricitat i 
11 de gas. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 
 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 
correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 
 



 

 

 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 
objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 



 

 

 

 
7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 

conveni és de 4.135,95 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
4. 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. 

 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
Novè. 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 
 
Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de quatre mil cent trenta-cinc euros amb noranta-cinc 

cèntims (4.135,95 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència 
tècnica de comptabilitat energètica. 
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
32. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Tagamanent en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 d’octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Tagamanent i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració per a 
la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica, la vigència del qual finalitza el 31 
de desembre de 2022. 
 
El 25 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Tagamanent ha fet avinent al Consell Comarcal el seu 
interès per seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 10 subministraments d’electricitat. 
 
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.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Tagamanent, amb NIF P0827600H, per a la prestació 

del servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de l’1 de gener 
de 2022, essent objecte del servei 10 subministraments d’electricitat. 



 

 

 

 
2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 

pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 
 

3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 704,46 euros. 
 

4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 
incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de set-cents quatre euros amb quaranta-sis cèntims (704,46 

euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat 
energètica.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 



 

 

 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Tagamanent. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Tagamanent en matèria 
de gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 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 Ignasi Martínez Murciano, alcalde de l’Ajuntament de Tagamanent, assistit 
per la secretària de la corporació, la senyora Maria Cristina Aliguer Miró. 
 



 

 

 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
MANIFESTEN 

 
I. 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 diversos municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de Tagamanent, en endavant l’ AJUNTAMENT, està interessat en què el 
CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    
 

II. 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. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució 
del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 
 

VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 
protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 10 subministraments d’electricitat.  
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 



 

 

 

A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 
 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 
correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 
 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 



 

 

 

objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 

conveni és de 704,46 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
4. 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. 

 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 
gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
Novè. 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 
 
Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de set-cents quatre euros amb quaranta-sis cèntims 

(704,46 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de 
comptabilitat energètica.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
33. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Vallgorguina en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Vallgorguina i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració per a 
la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica, la vigència del qual finalitza el 31 
de desembre de 2022. 
 
El 15 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Vallgorguina ha fet avinent al Consell Comarcal el seu interès 
per seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 34 subministraments d’electricitat i 6 de GLP. 
 



 

 

 

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.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Vallgorguina, amb NIF P0829500H, per a la prestació 

del servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de l’1 de gener 
de 2022, essent objecte del servei 34 subministraments d’electricitat i 6 de GLP. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 1.657,65 euros. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de mil sis-cents cinquanta-set euros amb seixanta-cinc cèntims 

(1.657,65 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de 
comptabilitat energètica.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 



 

 

 

 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Vallgorguina. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Vallgorguina en matèria 
de gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 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 Joan Mora Alsina, alcalde de l’Ajuntament de Vallgorguina, assistit per la 
secretària de la corporació, la senyora Macarena Lupón Lorente. 
 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
 

MANIFESTEN 
 

I. 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 diversos municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de Vallgorguina, en endavant l’ AJUNTAMENT, està interessat en què el 
CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua. 
 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 



 

 

 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    
 

II. 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. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució 
del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 



 

 

 

 
VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 

marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 
protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 34 subministraments d’electricitat i 6 
de GLP.  
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 
 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 
correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 
 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 



 

 

 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 
objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  
 

5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 
els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 

conveni és de 1.657,65 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
4. 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. 

 



 

 

 

 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 

 



 

 

 

3. Aprovar el compromís d’ingrés de mil sis-cents cinquanta-set euros amb seixanta-cinc 
cèntims (1.657,65 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència 
tècnica de comptabilitat energètica.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
34. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Vallromanes en matèria de gestió 
energètica i d’aigua. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 d’octubre de 2021, Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i Territori, 

ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Vallromanes i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració per a 
la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica, la vigència del qual finalitza el 31 
de desembre de 2022. 
 
El 21 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Vallromanes ha fet avinent al Consell Comarcal el seu interès 
per seguir disposant d’aquest servei. 
 
Actualment, l’objecte del servei són 35 subministraments d’electricitat i 5 de gas. 
 
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.  
 
D’acord amb la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, 
relativa a l’eficiència energètica, els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el sector 
públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el consum d’energia 
per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució del consum d’energia 
mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres 
finalitats. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Vallromanes, amb NIF P0829700D, per a la prestació 

del servei d'assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a partir de l’1 de gener 
de 2022, essent objecte del servei 35 subministraments d’electricitat i 5 de gas. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 1.657,65 euros. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 
 



 

 

 

5. Establir que l'Ajuntament haurà d'abonar l'import corresponent abans del 31 de març de cada 
anualitat. 

 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de mil sis-cents cinquanta-set euros amb seixanta-cinc cèntims 

(1.657,65 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de 
comptabilitat energètica.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 



 

 

 

 
10. 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. 

 
11. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la 

eficiència energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per 
finalitat reduir l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% 
per al 2030. Així mateix, estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i 
local han de servir d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la 
Directiva considera que el sector públic constitueix un motor important per provocar 
canvis de comportament en el consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, 
i que a més a més la disminució del consum d’energia mitjançant mesures de millora de 
l’eficiència energètica pot alliberar recursos públics per a altres finalitats. 
 

12. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a 
llarg termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament 
addicional i de protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs 
necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament 
dependents dels ecosistemes aquàtics. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Vallromanes. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Vallromanes en matèria 
de gestió energètica i d’aigua, d’acord amb el contingut 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 senyor 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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
 

MANIFESTEN 
 

I. 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 diversos municipis. 

 
II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, vol 

promoure la millora de l’eficiència energètica i en l’ús de l’aigua, així com la reducció de 
despesa associada al consum d’energia i d’aigua, amb l’objectiu de contribuir a la prevenció 
del canvi climàtic i la millora de la qualitat ambiental. 
 

III. Que l’Ajuntament de Vallromanes, en endavant l’ AJUNTAMENT, està interessat en què el 
CONSELL COMARCAL li presti assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua. 
 
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
tenen interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que 
subjecten a les següents  

 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. 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.    
 

II. 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. 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. La Directiva (UE) 2018/844, que modifica les Directives 2010/31/UE, relativa a la eficiència 

energètica dels edificis, i la 2012/27UE, relativa a l’eficiència energètica, té per finalitat reduir 
l’energia necessària per a satisfer la demanda energètica i així seguir reduint les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea almenys un 40% per al 2030. Així mateix, 
estableix que els organismes públics a nivell nacional, regional i local han de servir 
d’exemple en relació a l’eficiència energètica. En aquest sentit, la Directiva considera que el 
sector públic constitueix un motor important per provocar canvis de comportament en el 
consum d’energia per part de la ciutadania i les empreses, i que a més a més la disminució 
del consum d’energia mitjançant mesures de millora de l’eficiència energètica pot alliberar 
recursos públics per a altres finalitats. 
 

VII. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un 
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix, entre d’altres 
objectius, la necessitat de promoure un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg 
termini dels recursos hídrics disponibles, i de prevenir qualsevol deteriorament addicional i de 
protegir i millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte de llurs necessitats d’aigua, 
dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes 
aquàtics. 

 
D’acord amb les manifestacions i consideracions jurídiques exposades, les parts compareixents 
atorguen aquest conveni que subjecten als següents 

 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència en matèria de gestió energètica i 
d’aigua del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT per a 35 subministraments d’electricitat i 5 
de gas. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
A partir de la informació proporcionada per l’AJUNTAMENT, el CONSELL COMARCAL es 
compromet a: 
 
1. Elaborar i mantenir actualitzat un inventari dels contractes de subministrament d’energia 

elèctrica, gas i d’aigua, segons correspongui. 
 



 

 

 

2. Revisar els contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons correspongui, amb 
l’objectiu detectar contractes improcedents i d’adequar quan convingui llur potència i/o tarifes 
contractades. 
 

3. Revisar la facturació dels contractes de subministrament d’energia i d’aigua, segons 
correspongui, mitjançant un programa de gestió energètica, centrant l’atenció en les lectures 
estimades, la correlació de lectures, les tarifes i preus, el terme de potència, el terme 
d’energia, les possibles penalitzacions. Al mateix temps s’avaluarà la coherència entre usos i 
consums i les possibles desviacions dels consums. 
 

4. Informar a l’AJUNTAMENT sobre el desenvolupament i resultats del servei. 
 

5. Proposar a l’AJUNTAMENT mesures per a la reducció del consum d’energia i d’aigua, la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció de despesa associada al consum d’energia i 
d’aigua, segons correspongui.  
 

6. Assessorar l’AJUNTAMENT en relació a les iniciatives de millora de l’eficiència energètica i 
del consum d’aigua, segons correspongui. 
 

7. Exercir les funcions anteriors amb personal tècnic que disposi de la formació i les 
competències adequades en matèria d’energia i medi ambient. 
 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 

 
1. Posar a disposició al CONSELL COMARCAL tota aquella informació necessària per al 

desenvolupament del servei: 
 

a) Contractes de subministrament d’energia i aigua, segons correspongui.  
b) Factures corresponents als contractes d’energia elèctrica, de gas i d’aigua, segons 

correspongui, com a mínim a partir de l’any immediatament anterior a l’entrada en vigor 
d’aquest conveni. 

c) Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), si en disposa. 
d) Auditories energètiques i estudis de tot tipus dels equipaments i instal·lacions relacionats 

amb el consum d’energia i d’aigua en els punts de subministrament, si en disposa. 
e) Pla director d’enllumenat públic o qualsevol altre document similar, si en disposa. 
f) Contractes de manteniment de tots els equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
g) Projectes d’execució dels equipaments i instal·lacions vinculats als punts de 

subministrament d’energia i d’aigua, si en disposa. 
h) Qualsevol altra informació disponible que sigui convenient d’acord amb els objectius del 

servei per al desenvolupament de les funcions d’assistència que són objecte d’aquest 
conveni. 

 
2. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de les empreses 

comercialitzadores d’energia i d’aigua, segons correspongui, la facturació dels contractes de 
l’AJUNTAMENT en qualsevol dels formats electrònics estandaritzats, així com per formular-los 
en nom de l’AJUNTAMENT les reclamacions que resultin necessàries.  
 

3. Autoritzar el CONSELL COMARCAL perquè pugui accedir a tota la informació sobre la 
contractació, facturació i gestió energètica dels subministraments d’energia i d’aigua que són 
objecte d’aquest conveni, inclòs l’accés a les plataformes o programaris de gestió energètica i 
d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau. 
 

4. Autoritzar el CONSELL COMARCAL a accedir als comptes de les plataformes o programes de 
gestió energètica i d’aigua que utilitzi l’AJUNTAMENT, si escau, per així poder gestionar la 
informació dels subministraments d’energia i aigua amb les dades disponibles als programes 
de gestió energètica i d’aigua.  



 

 

 

 
5. Autoritzar el CONSELL COMARCAL per rebre directament de la Diputació de Barcelona tots 

els estudis i treballs que hagi pogut elaborar per a l’AJUNTAMENT en l’àmbit de l’energia i de 
l’aigua. 

 
6. Nomenar una persona interlocutora de referència i autoritzar l’ús de l’adreça de correu 

electrònic corresponent per a la coordinació i seguiment dels treballs. En cas que el CONSELL 
COMARCAL presti a l’AJUNTAMENT el servei d’assistència tècnica de medi ambient i  
enginyeria, d’arquitectura tècnica o d’arquitectura, la persona interlocutora de referència pot 
ser la del CONSELL COMARCAL destinada a aquest servei. 
 

7. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació d’assistència que és objecte d’aquest 

conveni és de 1.657,65 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. L’AJUNTAMENT abonarà al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en els punts 1 i 2 

d’aquest pacte abans del 31 de març de cada anualitat. 
 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Terminis i 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 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna mitjançant 
acord exprés de les parts. 
 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 



 

 

 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les persones 
secretàries, que en donen fe.” 
 

3. Aprovar el compromís d’ingrés de mil sis-cents cinquanta-set euros amb seixanta-cinc 
cèntims (1.657,65 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència 
tècnica de comptabilitat energètica.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova els dictàmens del 12 al 34 per unanimitat dels 27 membres presents, essent 
33 de dret i 32 de fet. 
 
El president 
 
També agrupem del punt 35 al 40. 
 
Llegits els dictàmens del 35 al 40 de l’Àrea de Medi Ambient, de 10 de novembre de 2021, 
que són els que segueixen: 
 
35. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Cardedeu en matèria d’enginyeria. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 



 

 

 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Cardedeu i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i territori, la vigència del qual finalitza el 31 
de desembre de 2021. 
 
El 28 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Cardedeu ha fet avinent al Consell Comarcal el seu interès 
per seguir disposant d’aquest servei. 
 
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. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Cardedeu, amb NIF P0804500G, per a la prestació 

del servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria, a raó de 28 hores setmanals, a partir de 
l’1 de gener de 2022. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 47.110,84 euros que corresponen a l’assistència 

d’enginyeria. 
 

4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 
incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 

 
5. Establir que l’Ajuntament haurà d’abonar l’import per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 

de juliol de cada anualitat. 
 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de quaranta-set mil cent deu euros amb vuitanta-quatre cèntims 

(47.110,84 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de medi 
ambient i territori.” 

 

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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 

d’enginyeria a l’Ajuntament de Cardedeu. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Cardedeu en matèria 
d’enginyeria, d’acord amb el contingut 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 Enric Olivé Manté, alcalde de l’Ajuntament de Cardedeu, assistit pel secretari 
de la corporació, el senyor Joan Manuel Ferrera Izquierdo. 
 



 

 

 

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. 
 
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. 

 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

MANIFESTEN 
 
I. 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 del Vallès Oriental prestar assistència tècnica 
als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en 
compte les necessitats dels diversos municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Cardedeu, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix d’assistència en 

matèria d’enginyeria i està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

   
 

D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen 
interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les 
següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.  
 

II. 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.    

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 



 

 

 

VI. 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 que 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. 

 
VII. 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. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria 
del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions d’assistència tècnica en 

l’àmbit de l’ENGINYERIA 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 
d’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. No obstant això, les funcions d’elaboració de projectes i memòries directament executives així 

com la direcció i coordinació de seguretat i salut d’obres només es podran desenvolupar 
sempre que l’Ajuntament hagi acreditat prèviament la contractació d’una assegurança de 
responsabilitat civil a favor de la persona adscrita al servei comarcal. 
 

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. 

 



 

 

 

4. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin 
en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les funcions 

assistencials acordades. 
 
2. Finançar el servei d’acord amb la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació de l’assistència prevista en el pacte segon 

és de 47.110,84 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. 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. 
 

Tanmateix, en cas que el Consell Comarcal obtingui recursos del Protocol general de la 
Diputació de Barcelona per a la prestació del servei que és objecte d’aquest conveni, l’import 
que ha d’abonar l’Ajuntament es reduirà amb la quantia que correspongui. 

 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 

l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 

2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 

 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les corresponents 
persones secretàries, que en donen fe.” 
 

3. Aprovar el compromís d’ingrés de quaranta-set mil cent deu euros amb vuitanta-quatre 
cèntims (47.110,84 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència 
tècnica de medi ambient i territori.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
36. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en 
matèria d’enginyeria. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 26 d´octubre de 2021, Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i Territori, 

ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de 
col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i territori, la vigència 
del qual finalitza el 31 de desembre de 2021. 
 



 

 

 

El 18 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès ha fet avinent al Consell Comarcal 
el seu interès per seguir disposant d’aquest servei. 
 
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. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb NIF P0808500C, per 

a la prestació del servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria, a raó de 3,5 hores 
setmanals, a partir de l’1 de gener de 2022. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 5.888,86 euros que corresponen a l’assistència 

d’enginyeria. 
 

4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 
incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 

 
5. Establir que l’Ajuntament haurà d’abonar l’import per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 

de juliol de cada anualitat. 
 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de cinc mil vuit-cents vuitanta-vuit euros amb vuitanta-sis cèntims 

(5.888,86 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de medi 
ambient i territori.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 



 

 

 

5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 

d’enginyeria a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès en matèria d’enginyeria, d’acord amb el contingut 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 Francesc Colomé Tenas, alcalde de l’Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès, assistit per la secretària de la corporació, la senyora Maria Llonch Llonch. 
 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

MANIFESTEN 
 
I. 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 del Vallès Oriental prestar assistència tècnica 
als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en 
compte les necessitats dels diversos municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix 

d’assistència en matèria d’enginyeria i està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

   
 

D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen 
interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les 
següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.  
 

II. 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.    

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. 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 que 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. 

 
VII. 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. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria 
del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions d’assistència tècnica en 

matèria d’enginyeria 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’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. No obstant això, les funcions d’elaboració de projectes i memòries directament executives així 
com la direcció i coordinació de seguretat i salut d’obres només es podran desenvolupar 
sempre que l’Ajuntament hagi acreditat prèviament la contractació d’una assegurança de 
responsabilitat civil a favor de la persona adscrita al servei comarcal. 
 

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 
3,5 hores setmanals.  

 
4. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin 

en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 



 

 

 

 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les funcions 

assistencials acordades. 
 
2. Finançar el servei d’acord amb la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació de l’assistència prevista en el pacte segon 

és de 5.888,86 euros. 
 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. 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. 
 

Tanmateix, en cas que el Consell Comarcal obtingui recursos del Protocol general de la 
Diputació de Barcelona per a la prestació del servei que és objecte d’aquest conveni, l’import 
que ha d’abonar l’Ajuntament es reduirà amb la quantia que correspongui. 

 
4. 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. 

 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 

l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 

2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 

 
Sisè. 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. 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 



 

 

 

Novè. 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 
 
Desè. 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 les corresponents 
persones secretàries, que en donen fe.” 
 

3. Aprovar el compromís d’ingrés de cinc mil vuit-cents vuitanta-vuit euros amb vuitanta-sis 
cèntims (5.888,86 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència 
tècnica de medi ambient i territori.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
37. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Martorelles en matèria 
d’enginyeria. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 28 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Martorelles i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i territori, la vigència del qual finalitza el 31 
de desembre de 2021. 
 
El 27 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Martorelles ha fet avinent al Consell Comarcal el seu interès 
per seguir disposant d’aquest servei. 
 
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. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Martorelles, amb NIF P0811400A, per a la prestació 

del servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria, a raó de 21 hores setmanals, a partir de 
l’1 de gener de 2022. 



 

 

 

 
2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 

pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 
 

3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 35.333,13 euros que corresponen a l’assistència 
d’enginyeria. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 

 
5. Establir que l’Ajuntament haurà d’abonar l’import per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 

de juliol de cada anualitat. 
 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de trenta-cinc mil tres-cents trenta-tres euros amb tretze cèntims 

(35.333,13 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de medi 
ambient i territori.” 

 

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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 

d’enginyeria a l’Ajuntament de Martorelles. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Martorelles en matèria 
d’enginyeria, d’acord amb el contingut 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 Marc Candela Callado, alcalde de l’Ajuntament de Martorelles, assistit per la 
secretària de la corporació, la senyora Montserrat Torrents Pedragosa. 
 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

MANIFESTEN 
 



 

 

 

I. 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 del Vallès Oriental prestar assistència tècnica 
als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en 
compte les necessitats dels diversos municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Martorelles, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix d’assistència en 

matèria d’enginyeria i està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

   
 

D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen 
interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les 
següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.  
 

II. 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.    

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. 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 que 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. 

 
VII. 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. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria 
del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions d’assistència tècnica en 

matèria d’enginyeria 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’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. No obstant això, les funcions d’elaboració de projectes i memòries directament executives així 
com la direcció i coordinació de seguretat i salut d’obres només es podran desenvolupar 
sempre que l’Ajuntament hagi acreditat prèviament la contractació d’una assegurança de 
responsabilitat civil a favor de la persona adscrita al servei comarcal. 
 

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 21 
hores setmanals. 
 

4. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin 
en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les funcions 

assistencials acordades. 
 
2. Finançar el servei d’acord amb la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 



 

 

 

1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació de l’assistència prevista en el pacte segon 
és de 35.333,13 euros. 

 
2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. 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. 
 

Tanmateix, en cas que el Consell Comarcal obtingui recursos del Protocol general de la 
Diputació de Barcelona per a la prestació del servei que és objecte d’aquest conveni, l’import 
que ha d’abonar l’Ajuntament es reduirà amb la quantia que correspongui. 

 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 

l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 

2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 

 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les corresponents 
persones secretàries, que en donen fe.” 
 

3. Aprovar el compromís d’ingrés de trenta-cinc mil tres-cents trenta-tres euros amb tretze 
cèntims (35.333,13 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència 
tècnica de medi ambient i territori.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
38. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montornès del Vallès en matèria 
d’enginyeria. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 26 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Montornès del Vallès i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de 
col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i territori, la vigència 
del qual finalitza el 31 de desembre de 2021. 
 
El 20 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Montornès del Vallès ha fet avinent al Consell Comarcal el 
seu interès per seguir disposant d’aquest servei. 
 
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. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Montornès del Vallès, amb NIF P0813500F, per a la 

prestació del servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria, a raó de 21 hores setmanals, a 
partir de l’1 de gener de 2022. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 



 

 

 

3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 35.333,13 euros que corresponen a l’assistència 
d’enginyeria. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 

 
5. Establir que l’Ajuntament haurà d’abonar l’import per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 

de juliol de cada anualitat. 
 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de trenta-cinc mil tres-cents trenta-tres euros amb tretze cèntims 

(35.333,13 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de medi 
ambient i territori.” 

 

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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 



 

 

 

8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 

d’enginyeria a l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Montornès del Vallès en 
matèria d’enginyeria, d’acord amb el contingut 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 José Antonio Montero Domínguez, alcalde de l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès, assistit per la secretària de la corporació, la senyora Julia Cid Barrio. 
 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

MANIFESTEN 
 
I. 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 del Vallès Oriental prestar assistència tècnica 



 

 

 

als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en 
compte les necessitats dels diversos municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Montornès del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix 

d’assistència en matèria d’enginyeria i està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

   
 

D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen 
interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les 
següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.  
 

II. 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.    

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. 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 que 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. 

 
VII. 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. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria 
del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions d’assistència tècnica en 

matèria d’enginyeria 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’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. No obstant això, les funcions d’elaboració de projectes i memòries directament executives així 
com la direcció i coordinació de seguretat i salut d’obres només es podran desenvolupar 
sempre que l’Ajuntament hagi acreditat prèviament la contractació d’una assegurança de 
responsabilitat civil a favor de la persona adscrita al servei comarcal. 
 

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 21 
hores setmanals. 
 

4. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin 
en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les funcions 

assistencials acordades. 
 
2. Finançar el servei d’acord amb la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació de l’assistència prevista en el pacte segon 

és de 35.333,13 euros.  



 

 

 

 
2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. 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. 
 

Tanmateix, en cas que el Consell Comarcal obtingui recursos del Protocol general de la 
Diputació de Barcelona per a la prestació del servei que és objecte d’aquest conveni, l’import 
que ha d’abonar l’Ajuntament es reduirà amb la quantia que correspongui. 

 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 

l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 

2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 

 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les corresponents 
persones secretàries, que en donen fe.” 
 

3. Aprovar el compromís d’ingrés de trenta-cinc mil tres-cents trenta-tres euros amb tretze 
cèntims (35.333,13 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència 
tècnica de medi ambient i territori.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
39. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles en 
matèria d'enginyeria. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de 
col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i territori, la vigència 
del qual finalitza el 31 de desembre de 2021. 
 
El 28 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles ha fet avinent al Consell 
Comarcal el seu interès per seguir disposant d’aquest servei. 
 
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. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, amb NIF P0820800A, 

per a la prestació del servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria, a raó de 18 hores 
setmanals, a partir de l’1 de gener de 2022. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 30.285,54 euros que corresponen a l’assistència 

d’enginyeria. 



 

 

 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 

 
5. Establir que l’Ajuntament haurà d’abonar l’import per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 

de juliol de cada anualitat. 
 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de trenta mil dos-cents vuitanta-cinc euros amb cinquanta-quatre 

cèntims (30.285,54 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de 
medi ambient i territori. 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 



 

 

 

8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 

d’enginyeria a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles en matèria d’enginyeria, d’acord amb el contingut 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, la senyora Montserrat Sanmartí Pratginestós, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Fost 
de Campsentelles, assistida pel secretari de la corporació, el senyor Francesc Martínez Larriba. 
 

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. 
 
L’alcaldessa 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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

MANIFESTEN 
 
I. 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 del Vallès Oriental prestar assistència tècnica 



 

 

 

als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en 
compte les necessitats dels diversos municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix 

d’assistència en matèria d’enginyeria i està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

   
D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen 
interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les 
següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.  
 

II. 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.    

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. 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 que 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. 

 
VII. 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. 



 

 

 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria 
del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions d’assistència tècnica en 

matèria d’enginyeria 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’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. No obstant això, les funcions d’elaboració de projectes i memòries directament executives així 
com la direcció i coordinació de seguretat i salut d’obres només es podran desenvolupar 
sempre que l’Ajuntament hagi acreditat prèviament la contractació d’una assegurança de 
responsabilitat civil a favor de la persona adscrita al servei comarcal. 
 

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 18 
hores setmanals.  
 

4. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin 
en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les funcions 

assistencials acordades. 
 
2. Finançar el servei d’acord amb la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació de l’assistència prevista en el pacte segon 

és de 30.285,54 euros. 
 



 

 

 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. 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. 
 

Tanmateix, en cas que el Consell Comarcal obtingui recursos del Protocol general de la 
Diputació de Barcelona per a la prestació del servei que és objecte d’aquest conveni, l’import 
que ha d’abonar l’Ajuntament es reduirà amb la quantia que correspongui. 

 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 

l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 

2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 

 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les corresponents 
persones secretàries, que en donen fe.” 
 

3. Aprovar el compromís d’ingrés de trenta mil dos-cents vuitanta-cinc euros amb 
cinquanta-quatre cèntims (30.285,54 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 
11.46220 Assistència tècnica de medi ambient i territori.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
40. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Vallgorguina en matèria 
d’enginyeria. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 26 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Vallgorguina i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració per a 
la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i territori, la vigència del qual finalitza el 
31 de desembre de 2021. 
 
El 15 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Vallgorguina ha fet avinent al Consell Comarcal el seu interès 
per seguir disposant d’aquest servei. 
 
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. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Vallgorguina, amb NIF P0829500H, per a la prestació 

del servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria, a raó de 14,5 hores setmanals, a partir de 
l’1 de gener de 2022. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 



 

 

 

3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 24.396,69 euros que corresponen a l’assistència 
d’enginyeria. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 

 
5. Establir que l’Ajuntament haurà d’abonar l’import per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 

de juliol de cada anualitat. 
 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de vint-i-quatre mil tres-cents noranta-sis euros amb seixanta-nou 

cèntims (24.396,69 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de 
medi ambient i territori.” 

 

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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 



 

 

 

8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 

d’enginyeria a l’Ajuntament de Vallgorguina. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Vallgorguina en matèria 
d’enginyeria, d’acord amb el contingut 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 Joan Mora Alsina, alcalde de l’Ajuntament de Vallgorguina, assistit per la 
secretària de la corporació, la senyora Macarena Lupón Lorente. 
 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

MANIFESTEN 
 
I. 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 del Vallès Oriental prestar assistència tècnica 



 

 

 

als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en 
compte les necessitats dels diversos municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Vallgorguina, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix d’assistència en 

matèria d’enginyeria i està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

   
 

D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen 
interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les 
següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.  
 

II. 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.    

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. 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 que 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. 

 
VII. 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. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria 
del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions d’assistència tècnica en 

matèria d’enginyeria 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 
d’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. No obstant això, les funcions d’elaboració de projectes i memòries directament executives així 
com la direcció i coordinació de seguretat i salut d’obres només es podran desenvolupar 
sempre que l’Ajuntament hagi acreditat prèviament la contractació d’una assegurança de 
responsabilitat civil a favor de la persona adscrita al servei comarcal. 
 

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 
14,5 hores setmanals.  
 

4. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin 
en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les funcions 

assistencials acordades. 
 
2. Finançar el servei d’acord amb la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació de l’assistència prevista en el pacte segon 

és de 24.396,69 euros. 



 

 

 

 
2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. 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. 
 

Tanmateix, en cas que el Consell Comarcal obtingui recursos del Protocol general de la 
Diputació de Barcelona per a la prestació del servei que és objecte d’aquest conveni, l’import 
que ha d’abonar l’Ajuntament es reduirà amb la quantia que correspongui. 

 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 

l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 

2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 

 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les corresponents 
persones secretàries, que en donen fe.” 
 

3. Aprovar el compromís d’ingrés de vint-i-quatre mil tres-cents noranta-sis euros amb 
seixanta-nou cèntims (24.396,69 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 
Assistència tècnica de medi ambient i territori.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova els dictàmens del 35 al 40 per unanimitat dels 27 membres presents, essent 
33 de dret i 32 de fet. 
 
El president 
 
Els punts 41 i 42 també s’agrupen. 
 
Llegit els dictàmens 41 i 42 de l’Àrea de Medi Ambient, de 10 de novembre de 2021, que 
són els que segueixen: 
 
41. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Gualba en matèria d’enginyeria i 
medi ambient. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 26 d´octubre de 2021, Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i Territori, 

ha emès l’informe següent: 
 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Gualba i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i territori, la vigència del qual finalitza el 31 
de desembre de 2021. 
 
El 15 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Gualba ha fet avinent al Consell Comarcal el seu interès per 
seguir disposant d’aquest servei. 
 



 

 

 

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. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Gualba, amb NIF P0809600J, per a la prestació del 

servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria i medi ambient, a raó de 4,5 i 3,75 hores 
setmanals, respectivament, a partir de l’1 de gener de 2022. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 14.059,42 euros, dels quals 7.571,39 corresponen 

a l’assistència d’enginyeria i 6.488,03 a la de medi ambient. 
 

4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 
incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 

 
5. Establir que l’Ajuntament haurà d’abonar l’import per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 

de juliol de cada anualitat. 
 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de catorze mil cinquanta-nou euros amb quaranta-dos cèntims 

(14.059,42 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de medi 
ambient i territori.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 



 

 

 

 
6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 

l’encàrrec de gestió. 
 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 

d’enginyeria i medi ambient a l’Ajuntament de Gualba. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Gualba en matèria 
d’enginyeria i medi ambient, d’acord amb el contingut 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 Marc Uriach Cortinas, alcalde de l’Ajuntament de Gualba, assistit per la 
secretària de la corporació, la senyora Anna Maria Chacón Barreto. 
 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

MANIFESTEN 
 
I. 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 del Vallès Oriental prestar assistència tècnica 
als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en 
compte les necessitats dels diversos municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Gualba, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix d’assistència en matèria 

d’enginyeria i medi ambient i està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

   
 

D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen 
interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les 
següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.  
 

II. 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.    

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. 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 que 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. 

 
VII. 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. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria i 
medi ambient del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 

 
A) 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 
l’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) Pel que fa a l’assistència de MEDI AMBIENT, 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 del 
medi ambient. 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria de 
medi ambient sobre les activitats, instal·lacions i establiments. 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria de medi ambient 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 i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit del medi 
ambient. 

5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors. 
6. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit del medi 

ambient. 
 

2. No obstant això, les funcions d’elaboració de projectes i memòries directament executives així 
com la direcció i coordinació de seguretat i salut d’obres només es podran desenvolupar 
sempre que l’Ajuntament hagi acreditat prèviament la contractació d’una assegurança de 
responsabilitat civil a favor de la persona adscrita al servei comarcal. 
 

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: 
 

- 4,5 hores setmanals a enginyeria 
- 3,75 hores setmanals a medi ambient 

 
4. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin 

en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les funcions 

assistencials acordades. 
 
2. Finançar el servei d’acord amb la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació de l’assistència prevista en el pacte segon 

és de 14.059,42 euros, dels quals 7.571,39 euros corresponen a l’assistència d’enginyeria i 
6.488,03 euros a la de medi ambient.  

 
2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. 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. 
 

Tanmateix, en cas que el Consell Comarcal obtingui recursos del Protocol general de la 
Diputació de Barcelona per a la prestació del servei que és objecte d’aquest conveni, l’import 
que ha d’abonar l’Ajuntament es reduirà amb la quantia que correspongui. 

 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 

l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 



 

 

 

2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 

 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les corresponents 
persones secretàries, que en donen fe.” 
 

3. Aprovar el compromís d’ingrés de catorze mil cinquanta-nou euros amb quaranta-dos 
cèntims (14.059,42 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència 
tècnica de medi ambient i territori.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 



 

 

 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
42. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Vallromanes en matèria 
d’enginyeria i medi ambient. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Vallromanes i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració per a 
la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i territori, la vigència del qual finalitza el 
31 de desembre de 2021. 
 
El 21 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Vallromanes ha fet avinent al Consell Comarcal el seu interès 
per seguir disposant d’aquest servei. 
 
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. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Vallromanes, amb NIF P0829700D, per a la prestació 

del servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria i de medi ambient, a raó de 14 hores 
setmanals d’enginyeria i 14 hores setmanals de medi ambient, a partir de l’1 de gener de 2022. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 47.777,38 euros, dels quals 23.555,42 

corresponen a l’assistència d’enginyeria i 24.221,96 a la de medi ambient. 
 

4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 
incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 

 
5. Establir que l’Ajuntament haurà d’abonar l’import per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 

de juliol de cada anualitat. 
 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de quaranta-set mil set-cents setanta-set euros amb trenta-vuit 

cèntims (47.777,38 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de 
medi ambient i territori.” 

 

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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 

d’enginyeria i medi ambient a l’Ajuntament de Vallromanes. 



 

 

 

 
2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 

part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Vallromanes en matèria 
d’enginyeria i medi ambient, d’acord amb el contingut 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. 
 
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. 

 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

MANIFESTEN 
 
I. 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 del Vallès Oriental prestar assistència tècnica 
als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en 
compte les necessitats dels diversos municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Vallromanes, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix d’assistència en 

matèria d’enginyeria i medi ambient i està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

   
 

D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen 
interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les 
següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.  
 

II. 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.    

 



 

 

 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. 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 que 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. 

 
VII. 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. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria i 
medi ambient del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 

 
A) 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 
l’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) Pel que fa a l’assistència de MEDI AMBIENT, 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 del 
medi ambient. 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria de 
medi ambient sobre les activitats, instal·lacions i establiments. 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria de medi ambient 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 i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit del medi 
ambient. 

5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors. 
6. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit del medi 

ambient. 
 

2. No obstant això, les funcions d’elaboració de projectes i memòries directament executives així 
com la direcció i coordinació de seguretat i salut d’obres només es podran desenvolupar 
sempre que l’Ajuntament hagi acreditat prèviament la contractació d’una assegurança de 
responsabilitat civil a favor de la persona adscrita al servei comarcal. 
 

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: 

 
- 14 hores setmanals a enginyeria 
- 14 hores setmanals a medi ambient 

  
4. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin 

en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les funcions 

assistencials acordades. 
 
2. Finançar el servei d’acord amb la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació de l’assistència prevista en el pacte segon 

és de 47.777,38 euros, dels quals 23.555,42 corresponen a l’assistència d’enginyeria i 
24.221,96 a la de medi ambient.  

 



 

 

 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. 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. 
 

Tanmateix, en cas que el Consell Comarcal obtingui recursos del Protocol general de la 
Diputació de Barcelona per a la prestació del servei que és objecte d’aquest conveni, l’import 
que ha d’abonar l’Ajuntament es reduirà amb la quantia que correspongui. 

 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 

l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 

2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 

 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. 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 
 
Desè. 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 les corresponents 
persones secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés quaranta-set mil set-cents setanta-set euros amb trenta-

vuit cèntims (47.777,38 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 
Assistència tècnica de medi ambient i territori.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova els dictàmens 41 i 42 per unanimitat dels 27 membres presents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
43. Acceptar la renúncia del conveni de col·laboració d'assistència tècnica en matèria 
de medi ambient i enginyeria amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Medi Ambient, de 10 de novembre de 2021, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 15 d´octubre 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 8 d’octubre de 2020 el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor van formalitzar 
la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria.  
 
El cost corresponent a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria a 
l’AJUNTAMENT, per a l’any 2020, es va establir en 34.398,58 euros. 
 
El 30 d’agost de 2021 la persona adscrita per part del Consell Comarcal a aquest servei, el senyor 
Jordi Alabau Corbera, va comunicar la seva renúncia a la plaça de funcionari interí amb efectes a 
partir del 31 d’agost de 2021. En conseqüència, el servei no es va poder seguir prestant i es va 
interrompre per aquesta circumstància a partir d’aquesta data. 
 
El 7 de setembre de 2021 l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor va comunicar al Consell 
Comarcal la renúncia a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria i en va sol·licitar 
l’extinció amb efectes des 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 tant, PROPOSO,      
 
1. Liquidar el conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 

d’enginyeria amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor (NIF P0819700F) a partir de l’1 de 
setembre de 2021. 

 

2. Establir el règim econòmic per a l’any 2021 en 23.138,78 euros, corresponents al  cost del servei 

per al 2021 d’assistència d’enginyeria fins al 30 d’agost de de 2021. 

 

3. Donar de baixa l’import d’11.569,39 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.” 
 

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 de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi 

ambient i enginyeria entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor i llurs pròrrogues, la darrera formalitzada el 8 d’octubre de 2020. 
 

2. La sol·licitud de renúncia presentada per l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, 
registre d’entrada E2021013681, de 7 de setembre de 2021.  

 
3. El Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.  
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Acceptar la renúncia al conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica 

en matèria de medi ambient i enginyeria formulada per l’Ajuntament de Sant Antoni de 
Vilamajor amb efectes a 1 de setembre de 2021.  
 

2. Liquidar un import de 23.138,78 euros, corresponents al cost del servei de l’assistència 
des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 d’agost de 2021. 

 
3. Donar de baixa l’import d’11.569,39 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 

11.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció? 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, Ignasi Martínez Murciano, 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 Emilio 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, Àlex Valiente 
Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya 
(Junts), els senyors i les senyores 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 l’abstenció de, per part del Grup 
Comarcal Ciutadans, el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
44. Aprovar les bases que regulen la convocatòria de processos de selecció de 
personal temporal al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 10 de novembre de 2021, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS:  
 
1. El 22 d’octubre el senyor Carles Fernández Pérez, gerent del Consell Comarcal ha emès 

informe per iniciar el  procés de selecció  per a la contractació d’un/a plaça de tècnic/a de 
gestió d’habitatge del grup de classificació A2,  funcionari interí de l’escala 
d’administració general, subescala tècnica de gestió del Consell Comarcal adscrit a 
l’Oficina Comarcal d’Habitatge per a la prestació d’assistència tècnica als ajuntaments de 
Montornès del Vallès, la Llagosta, Parets del Vallès i Montmeló (aquests dos darrers 
municipis condicionada a la signatura del corresponent conveni) , de l’Àrea de Serveis 
Personals. 
 

2. El 22 d’octubre de 2021 el senyor Oscar Frias Pérez, cap de l’Àrea de Persones i Valors 
ha emès informe proposta d’aprovació de les bases i convocatòria del procés de selecció 
d’un/a plaça de tècnic/a de gestió d’habitatge del grup de classificació A2,  funcionari 
interí de l’escala d’administració general, subescala tècnica de gestió del Consell 
Comarcal adscrit a l’Oficina Comarcal d’Habitatge per a la prestació d’assistència tècnica 
als ajuntaments de Montornès del Vallès, la Llagosta, Parets del Vallès i Montmeló 
(aquests dos darrers municipis condicionada a la signatura del corresponent conveni) , 
de l’Àrea de Serveis Personals. 

 
3. El 27 d’octubre la senyora Silvia Perez Cots, cap de l’Àrea de Política Social i d’Igualtat  

ha emès l’informe en relació amb la necessitat d’aprovar les bases i convocatòria per 
proveir un  lloc de treball de tècnic/a de gestió econòmica, del grup de classificació A1, 
administració general, subescala tècnica superior de la plantilla del personal laboral 
temporal del Consell Comarcal, adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat 
condicionada la contractació a l’acord del Ple de l’aprovació al pressupost de l’aplicació 
de despeses i ingressos per a l’exercici 2022. 

 
4. El 27 d’octubre de 2021 el senyor Oscar Frias Pérez, cap de l’Àrea de Persones i Valors 

ha emès informe proposta d’aprovació de les bases i convocatòria del procés de selecció 
del lloc de treball tècnic/a de gestió econòmica, del grup de classificació A1, 
administració general, subescala tècnica superior de la plantilla del personal laboral 
temporal del Consell Comarcal, adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat 
condicionada la contractació a l’acord del Ple de l’aprovació al pressupost de l’aplicació 
de despeses i ingressos per a l’exercici 2022. 

 



 

 

 

5. El 29 d’octubre de 2021 el senyor Carles Fernández Pérez, gerent ha emes l’informe en 
relació amb la necessitat d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés de 
selecció ordinari per la cobertura del lloc de treball de la plaça de tècnic/a de joventut del 
grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió de la plantilla del personal laboral 
temporal del Consell Comarcal, a mitja jornada adscrita a l’àrea de Serveis Personals. 

 
6. El 29 d’octubre de 2021 el senyor Oscar Frias Pérez, cap de l’Àrea de Persones i Valors 

ha emès informe proposta d’aprovació de les bases i convocatòria del procés de selecció 
del lloc de treball de tècnic/a de joventut del grup de classificació A2, subescala tècnica 
de gestió de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal, a mitja 
jornada adscrita a l’àrea de Serveis Personals. 

 
7. El 3 de novembre de 2021 el senyor Jaume Viure Ribas cap de l’àrea de Medi Ambient i 

Territori ha emes l’informe en relació amb la necessitat d’aprovació de les bases i la 
convocatòria del procés de selecció ordinari per la cobertura del lloc de treball de la 
plaça d’una plaça de  tècnic/a superior del grup de classificació A1, escala administració 
general, subescala tècnica de la plantilla de personal funcionari interí adscrita a l’Àrea de 
Medi Ambient i Territori prestant assistència tècnica al municipi de la Roca del Vallès i 
condicionant la contractació a la signatura del conveni amb el municipi.  
 

8. El 3 de novembre  de 2021 el senyor Oscar Frias Pérez, cap de l’Àrea de Persones i 
Valors ha emès informe proposta d’aprovació de les bases i convocatòria del procés de 
selecció del lloc de treball d’una plaça de  tècnic/a superior del grup de classificació A1, 
escala administració general, subescala tècnica de la plantilla de personal funcionari 
interí adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i Territori prestant assistència tècnica al municipi 
de la Roca del Vallès. 

 
9. El 4 de novembre de 2021, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i 

Valors, ha emès l’informe en relació amb la necessitat d’aprovar  les bases que regulen 
la convocatòria dels processos de selecció temporals (X2021013233), informe que inclou 
el detall de les esmentades bases.  

 
10. 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 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 que regulen la convocatòria dels processos de selecció temporals.  
 
BASES QUE REGULEN LA CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ I 
PROVISIÓ DE PERSONAL TEMPORALS 
  
1. Objecte de les bases 

 
a) És objecte d’aquesta convocatòria la selecció i provisió de les places temporals 

següents:  
 

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 

 Una plaça d’arquitecte tècnic/a, del grup de classificació A2,  subescala tècnica de 
gestió, escala d’administració general, de la plantilla de personal funcionari interí 
adscrit a l’Oficina comarcal d’Habitatge per a la prestació d’assistència tècnica als 
ajuntaments de Montornès del Vallès, la Llagosta, Parets del Vallès i Montmeló 
(aquests dos darrers municipis condicionada a la signatura del corresponent 
conveni), de l’Àrea de Serveis Personals. 
 

- SOU BRUT ANUAL: 34.394,86 EUROS 
 
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: 
 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests lloc de treball seran en relació amb les 
funcions següents:  

 
1. Analitzar i diagnosticar la situació de l’habitatge al municipi dintre dels plans locals 

d’habitatge. 
2. Planificar i redactar objectius, programes i estratègies d'actuació dintre dels plans 

locals d'habitatge. 
 

3. Elaborar i redactar informes tècnics i inspeccions en l’àmbit d’habitatge. 
4. Organitza i controla els procediments referents a l’àmbit d’habitatge. 
5. Informa i assessora sobre temes relacionats amb l’habitatge. 
 



 

 

 

 

 Una plaça  de tècnic/a de joventut del grup de classificació A2, escala 
administració general, subescala tècnica de gestió de la plantilla del personal 
laboral temporal del Consell Comarcal, a mitja jornada adscrita a l’Àrea de Serveis 
Personals. 
 
SOU BRUT ANUAL: 14.038,88 EUROS 
 
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: 
 
1. Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de polítiques locals  

de joventut i als professionals responsables, mitjançant:  
1. La creació d’espais de debat i reflexió segons demandes i interès;  

promovent actuacions per detectar i analitzar les necessitats de les persones 
joves del municipi.  

2. El disseny, la direcció, la coordinació, l’execució i l’avaluació dels  
programes i projectes en matèria de polítiques de joventut, en  
l’àmbit del municipi i la comarca.  

3. El lideratge de l’elaboració i la implementació del Pla Local de  
Joventut del municipi.  

4. L’execució d’actuacions, activitats, programes i projectes que  
dinamitzin a la població jove i impulsin l’emancipació i l’autonomia  
juvenils, tot potenciant la capil·larització al territori dels serveis de  
l’Oficina Jove del Vallès Oriental i els projectes liderats des del  
Servei Comarcal de Joventut.  

5. Dur a terme altres tasques que es derivin de la pròpia activitat diària 
esmentada en els punts anteriors, entre d’altres, el seguiment i justificació 
dels projectes esmentats i dur a terme reunions de coordinació.  

6. Convocar i assistir a les reunions de seguiment i coordinació del  
servei amb els referents tècnics dels ajuntaments implicats. 

2. Comptar amb una estructura organitzativa amb els municipis per tal de  
fomentar el treball interinstitucional i la cohesió dels serveis dirigits a la  
població jove de la comarca.  

3. Optimitzar i oferir als municipis els recursos supramunicipals en  
matèria de joventut existents d’acord amb els eixos del Pla Nacional de  
Joventut 

 
ÀREA POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
 

 Una plaça de tècnic/a superior de gestió econòmica, del grup de classificació A1, 
escala d’administració general, subescala tècnica superior de la plantilla del 
personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrit a l’Àrea de Polítiques 
Socials i d’Igualtat. Condicionada la contractació a l’acord del Ple de l’aprovació al 
pressupost de l’aplicació de despeses i ingressos per a l’exercici 2022. 
 
SOU BRUT ANUAL: 35.560,42 EUROS 

 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests lloc de treball seran les següents:  

 
1. Elaboració de pressupostos, planificació, control econòmic i gestió: 

 



 

 

 

o Confecció del pressupost general inicial de l’àrea, segons les necessitats 
per la gestió i control intern i interlocució amb els ajuntaments. Control, 
seguiment i actualitzacions de les modificacions que es produeixin durant 
l’exercici 
La confecció del pressupost es fa a partir dels criteris inicialment definits i que 
incorpora: 

 Ingressos i identificació de les fonts de finançament: detall projectes del 
Contracte Programa del DSO, detall dels projectes del Contracte 
Programa de l’ICD; projectes finançament de la Diputació, aportació 
Ajuntaments (identificació  seguiment i actualització dels percentatges 
de dedicació dels treballadors contractats pel CCVR per gestionar i 
liquidar amb els ajuntaments els costos), altres.  

 Despeses: personal ( a partir de les dades inicials facilitades per PiV i el 
tancament trimestral de les mateixes); prestació de serveis (SAD, SAJE; 
SIAD; intèrprets, PIX, etc), altres. 

o Supervisió de les partides pressupostàries, propostes de despesa i 
manteniment de la informació comptable mensual i/o trimestral en col·laboració 
amb l’àrea d’intervenció (factures, subvencions, finançament, liquidacions, etc.).  

o Creació del document base de treball, i la seva actualització. 
o Disseny del procés i les plantilles per al seguiment i control de facturació i 

despesa interna per projectes, amb l’objectiu de nodrir el document base. 
o Realització dels càlculs de despeses i ingressos amb cadascun dels tècnics 

i projectes de l’àrea. 
o Seguiment i control mensual del pressupost: factures, propostes de 

despesa, nous ingressos o despeses. 
o Incorporació/encaix a l'àrea de les directrius d'Intervenció en relació a la 

gestió pressupostària de l'àrea: harmonització de les necessitats de control i 
seguiment de l’àrea amb les directrius d’intervenció.  

o Quadrar els imports amb Intervenció: coordinació, identificació de 
necessitats i nous requeriments d'intervenció per poder incorporar-ho al control 
pressupostari. 

2. Estudis de costos: 
 

o Assistència i participació en tots els processos planificats d’estudis de 
costos relacionats amb l’àrea de PSI amb la finalitat de poder integrar-ho al 
pressupost i/o valorar l’impacte en el servei o programa. 

 
3. Convenis: 

 
Elaboració, seguiment i control de la part econòmica dels convenis (ingressos i 
despeses) i interlocució amb les àrees de suport, administracions, entitats i altres 
agents implicats. Vinculació dels convenis al pressupost i elaboració d’informe i 
expedient electrònic, si s’escau. Tasques relacionades: 

o Planificació i càlculs econòmics de distribució  
o Justificació 
o Liquidació 

 
4. Contracte Programa:  

 
Elaboració, seguiment i control de la part econòmica del Contracte Programa 
(ingressos i despeses), identificació i valoració de les modificacions, i interlocució 
amb els referents.  
 



 

 

 

Vinculació del CP al pressupost i elaboració d’informe i expedient electrònic, si 
s’escau. Tasques relacionades: 
 
o Projectes d’interès: Elaboració del document per recollir les necessitats 

anuals dels municipis i poder traslladar-les al DSO 
o Conveni: elaboració del document per fer repartiment de la fitxa econòmica 

del Contracte programa als municipis i al CCVR i treball amb la cap de l’àrea i les 
tècniques per definir les quantitats. 

o Justificació: elaboració dels diferents documents per recollir i treballar les 
dades dels municipis i del CCVR, juntament amb la cap de l’àrea i les tècniques, 
i traslladar-les al DSO.  

o Liquidació: elaboració de documentació i treball dels ingressos i despeses 
efectuades pels municipis i el CCVR per poder realitzar la liquidació 
corresponent, ratificar-la amb intervenció i notificar-la als ajuntaments. 

o Justificacions/memòries tant internes com externes: elaboració de la 
documentació per recollir als municipis les dades requerides pel DSO, unificar-
les i treballar-les amb la cap de l’àrea i els tècnics per poder informar-ne al 
Departament de Drets Socials, entre d’altres. 

 
5. Subvencions: 
 

o Lectura i interpretació global del contingut de les subvencions i interlocució 
per aclariment de dubtes en la gestió econòmica de les mateixes:  condicions 
d’execució i justificació; identificació de compatibilitats o incompatibilitats amb 
altres fonts de finançament  

o Gestió de les subvencions a través dels formularis i les plataformes 
indicades.  

o Procés administratiu d’acceptació i justificació econòmiques 
Control de les sol·licituds fetes i de les resolucions posteriors, actualització i 
control en el pressupost intern i procés de justificació posterior. 

o Elaboració dels informes relacionats amb cada moment de la gestió de les 
subvencions. 

 
6. Resultats: 

 
o Memòries de l'àrea i ABSS 

• Unificar els criteris a nivell administratiu a l’hora d’elaborar les diferents 
memòries que es realitzen a l’àrea, vetllant per la coherència en la 
incorporació de les dades econòmiques. 

• Elaboració de les graelles per recollida de dades 
o Estadístiques.  

• Explotació de les dades estadístiques recollides en les memòries 
elaborant gràfiques o altres elements de suport visuals. 
 

7. Participació en el treball de processos relacionats amb les seves funcions : 
 

o Mapa de processos 
• Participació en la definició de processos de treball o serveis de l’Àrea de 

Polítiques Socials i d’Igualtat 
• Elaboració dels mapes de processos que se’n derivin 

 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI:  
 



 

 

 

 Una plaça de  tècnic/a superior ambientòleg/ologa del grup de classificació A1, 
escala administració general, subescala tècnica superior de la plantilla de personal 
funcionari interí adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i Territori prestant assistència 
tècnica al municipi de la Roca del Vallès (66% de la jornada) hores/setmanals) 
Condicionada la contractació a la signatura del conveni d’assistència tècnica, i 
condicionada la contractació a l’acord del Ple de l’aprovació al pressupost de 
l’aplicació de despeses i ingressos per a l’exercici 2022. 
 

SALARI BRUT ANUAL: 23.845,29 € (66% de la jornada)   
 
Les tasques que es desenvoluparan en aquests lloc de treball seran en relació amb les 
funcions expressades 
 
1) Informar sobre la seva especialitat i assessorar les corporacions a les quals es presta 

servei, proporcionant la informació sobre temes propis de l’àmbit, procurant un sentit 
global d’actuació i coherent amb les capacitats de l’organització i els seus recursos.  

2) Inspeccionar, controlar i supervisar la qualitat del medi i aquelles activitats i actuacions 
susceptibles d’afectar el medi ambient. 

3)  Realitzar la tramitació derivada dels expedients en l’àmbit del medi ambient. 
4) Elaborar, fer el seguiment i avaluar els programes, plans, estudis, informes tècnics, 

valoracions, normativa i activitats en l’àmbit del medi ambient.  
5) Dissenyar i impulsar accions d’educació i sensibilització en el coneixement i respecte al 

medi ambient. 
6) Coordinar, desenvolupar, gestionar i executar els plans, programes i actuacions que se li 

hagin assignat, sota els criteris i pautes establerts per a la seva execució.  
7) Assessorar i donar suport tècnic en matèria de medi ambient, tant a les corporacions a 

les quals presta serveis com a  les institucions, organismes, empreses i usuaris en 
general.  

8) 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. 

9) Adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la 
normativa vigent de tractament de dades de caràcter personal, així com mantenir el 
deure  de secret i confidencialitat. 
 

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 DE SERVEIS PERSONALS:  

 

 Plaça d’arquitecte/a tècnic/a A2: Graduat/da  en arquitectura tècnica 

 Plaça de tècnic/a de joventut A2: Graduat/da Universitari o titulació equivalent 
 

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT  
 

 Plaça de tècnic/a superior de gestió econòmica A1: Graduat universitari en econòmiques 
o equivalent.  
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 
 

 Plaça de tècnic/a superior ambientòleg/ologa A1: Graduat universitari en ciències 
ambientals, enginyeria ambiental, enginyeria de monts, enginyeria de mines, enginyeria 
de camins, canals i ports, enginyeria agrònoma, enginyeria química geografia, biologia, 
geologia, química, o altra titulació 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 IV). 

 
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.  
 
El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del 
Consell Comarcal, s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 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=NVdZWmFhMk9vUnRLcmJVUy82UX
Fwdz09 

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 DE SERVEIS PERSONALS 
 

 Proves per la plaça d’arquitecte tècnic/a, del grup de classificació A2,  subescala 
tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla de personal 
funcionari interí adscrit a l’Oficina comarcal d’Habitatge per a la prestació 
d’assistència tècnica als ajuntaments de Montornès del Vallès, la Llagosta, Parets 
del Vallès i Montmeló (aquests dos darrers municipis condicionada a la signatura 
del corresponent conveni), 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 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, a raó d’un punt per cada any o fracció superior a sis mesos, fins a 
un màxim de dos 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 de joventut del grup de classificació A2, escala 
administració general, subescala tècnica de gestió de la plantilla del personal 
laboral temporal del Consell Comarcal, a mitja jornada adscrita a 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 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, a raó d’un punt per cada any o fracció superior a sis mesos, fins a 
un màxim de dos 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 superior de gestió econòmica, del grup de 
classificació A1, escala d’administració general, subescala tècnica superior de la 
plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrit a 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, a raó d’un punt per cada any o fracció superior a sis mesos, fins a 
un màxim de dos 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 tècnic/a superior ambientòleg/ologa del grup de classificació A1, 
escala administració general, subescala tècnica superior de la plantilla de personal 
funcionari interí adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i Territori prestant assistència 
tècnica al municipi de la Roca del Vallès (66% de la jornada) hores/setmanals) 
 

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 o del grup de 
classificació inferior, a raó d’un punt per cada any o fracció superior a sis mesos, fins a 
un màxim de dos 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  Plaça Tècnic/a gestió habitatge 
 
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) Redacció de documents administratius. 
9) La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge 
10) El Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. 
11) 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.  
12) Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les 

persones en risc d'exclusió residencial. 



 

 

 

13) Pla d’actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
Annex II. Plaça tècnic/a joventut  
 
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) Pla d’actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
6) L’activitat de les administracions públiques. Registres 
7) Termes i terminis. Còmput. Ampliació. Tramitació d’urgència. 
8) Redacció de documents administratius. 
9) Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut 
10) Llei 6/2006, de 26 de maig, de creació de l'Agència Catalana de la Joventut 
11) Ordre BSF/12/2014, de 23 de gener, del Cens d'entitats juvenils. 
12) Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals 

participen menors de 18 anys. 
13) Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i 

joves. 
14) Decret 187/1993, de 27 de juliol, de delegació de competències de la Generalitat en 

matèria de joventut a les comarques. 
15) Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a 

activitats amb infants i joves. 
16)  Funcionament dels Serveis d'Informació Juvenil. 
17) Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (PNJCat 2020)  
18) Pla d’actuació de Joventut 2021-COVID Generalitat de Catalunya. 
 
Annex III. Plaça tècnic superior gestió econòmica 
 
1) La comarca del Vallès Oriental. 
2) Redacció de documents administratius. 
3) Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

l'organització comarcal de Catalunya. 
4) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. 
5) Llei 40/2015 , d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
6) 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). 
7) Real Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual s’aprova el reglament pressupostari de la llei 

reguladora de les hisendes locals. 
8) Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels 

pressupostos de les Entitats Locals. 
9) Pla d’actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
10) Deures i conducta del personal al servei de l’administració (Reial decret legislatiu 5/2015, 

de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic). 

 
Annex IV: Plaça de tècnic/a superior ambientòleg/ologa 
 
1) La comarca del Vallès Oriental. 
2) Redacció de documents administratius. 
3) Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 

l'organització comarcal de Catalunya. 



 

 

 

4) Preparació, execució i seguiment de serveis municipals. 
5) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. 
6) Llei 40/2015 , d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
7) Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques. 
8) Deures i conducta del personal al servei de l’administració (Reial decret legislatiu 5/2015, 

de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic). 

9) Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de 
participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient. 

10) Informació, comunicació i educació ambiental. Planificació, disseny, execució, seguiment i 
avaluació de campanyes i accions. 

11) Text refós de la llei d'urbanisme i reglament de la llei d'urbanisme. Relació entre medi 
ambient i la planificació territorial i urbanística. L’informe ambiental. Regulació i intervenció 
administrativa sobre el sòl no urbanitzable.  

12) Diagnosi ambiental municipal. Aspectes estructurals i vectors ambientals. Sistemes 
d’indicadors ambientals. Agenda 21 local. 

13) La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic. Concepte de canvi climàtic. Gasos 
d’efecte hivernacle. Estratègies de resposta. Comerç de drets d'emissió.  

14) Marc legal a Catalunya en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric. La qualitat de l'aire 
a Catalunya. Fonts emissores. Situació general. Mesures de prevenció, control i millora de 
la contaminació atmosfèrica. 

15) Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i  el Decret 
176/2009 de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 16/2002 de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica, i les ordenances municipals.  

16) Règim d’intervenció administrativa municipal, mesurament, inspecció i potestat 
sancionadora en matèria de soroll. 

17) Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn. 

18) Directiva marc de l'aigua. 
19) Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’aigües i Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini 
públic hidràulic. 

20) Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la 
reutilització de les aigües depurades. 

21) Decret 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria 
d'aigües de Catalunya. 

22) Gestió  integral  dels  sistemes  fluvials.  Problemàtica dels rius i rieres en zones urbanes 
del Vallès Oriental i models de gestió. Seguiment de l'estat ecològic de les masses d'aigua. 

23) El Decret legislatiu 1/2009, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
La gestió dels residus municipals. Els programes de gestió de residus. Classes de residus. 
Principis i objectius de la gestió de residus municipals. 

24) Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. El cànon dels residus. El retorn del 
cànon.  

25) Models de recollida dels residus municipals. 
26) Incentius i participació de la població en la gestió dels residus municipals.  Pagament per 

generació. Taxa d’escombraries. Fiscalitat ambiental. 
27) Gestió dels residus municipals. Competències municipals. Intervenció administrativa del 

municipi. Gestió dels abocaments de residus. Règim sancionador. Previsions urbanístiques 
en matèria de residus. 

28) Gestió dels residus de la construcció. Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del 
rebuig dels residus en dipòsits controlats. 



 

 

 

29) Aprofitament a l'agricultura de fangs de depuració i de compostatge de residus. 
30) Els residus industrials: principis bàsics, minimització i valorització, els subproductes i els 

gestors de residus. 
31) Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
32) Normativa forestal. Plans de gestió forestal. L'administració forestal a Catalunya. 

Instruments d'ordenació forestal. 
33) Normativa sobre els espais naturals. El medi natural a Catalunya. Els espais naturals 

protegits.  La connectivitat ecològica.  
34) Restauració d’espais degradats. Les  activitats  extractives  i la  seva restauració i 

rehabilitació. Principis i tècniques. Normativa i aplicació. 
35) Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. El Conveni europeu 

del paisatge. Els catàlegs i les cartes del paisatge. L’Observatori del Paisatge de Catalunya. 
Estudis d’impacte i integració paisatgística, i estudis de recuperació paisatgística.  

36) Interès dels espais verds urbans. Criteris per de gestió municipal sostenible d’espais verds. 
La normativa d'ús dels productes fitosanitaris en la gestió de parcs i jardins. 

37) Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys 
forestals. 

38) Decret  123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

39) Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 
forestals. 

40) La planificació territorial de prevenció d'incendis forestals. Les línies de suport en matèria 
d'incendis forestals als municipis. L'execució de la planificació municipal preventiva. 

41) Mesures de prevenció d’incendis forestals. El Pla d’emergències per incendis forestals a 
Catalunya.  

42) Les agrupacions de defensa forestal. 
43) Plans municipals d’emergència. DUPROCIM. 
44) Mesures d'estalvi d'energia i eficiència energètica en la gestió municipal. 
45) Energies renovables. Aplicacions als edificis. 
46) Llei 9/2003 de mobilitat de Catalunya, Decret 344/2006 de regulació dels estudis 

d’avaluació de la mobilitat generada, i Decret 362/2006 pel qual s’aproven les Directrius 
nacionals de mobilitat. Plans i estudis de mobilitat. 

47) Mobilitat urbana i qualitat ambiental. Estratègies de millora de la mobilitat urbana. 
48) Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Les 

activitats econòmiques i la gestió ambiental. 
49) Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració 

de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica 
50) Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes  
51) Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions 

ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.  

52) Els sistemes d'informació geogràfica per a l'estudi del territori. La plataforma SITMUN de la 
Diputació de Barcelona. 

53) Prevenció de riscos laborals i seguretat i salut  
 
ANNEX IV  
 
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/La senyor/a __________________ amb DNI ___________ adscrit al Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, 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 2021.  
(Signatura).  
 
AREA DE PERSONES I VALORS DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL.  

 
 

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? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 17 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio 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, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per 
part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores 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 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 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Denominació de l’activitat de 
tractament 

Gestió del personal 

Finalitat del tractament Gestionar el personal adscrit al Consell Comarcal del Vallès Oriental: 
contractació, nomenaments, gestió de nòmines i complements retributius, 
indemnitzacions per raons de servei, gestió de la jornada laboral, 
antiguitat, absències, permisos i llicències, vacances, prevenció de riscos 
laborals, investigació d’accidents de treball i malalties professionals, gestió 
d’assegurances, ajuts i prestacions socials, situacions administratives o 
laborals, seguretat social, control laboral, règim disciplinari, formació, 
gestió de procediments administratius i judicials, gestió dels serveis de 
comunicació i obtenció d’estadístiques. 

Base jurídica Consentiment  
Contracte o mesures precontractuals  
Missió realitzada en interès públic . 

Categories de destinataris Les vostres dades es faciliten a: en el Registre General de Personal del 
Consell Comarcal, a l’Administració tributària, a la Tresoreria de la 
Seguretat Social, als bancs i caixes, al Servei Públic d’Ocupació Estatal 
(Ministeri de Treball), al Consorci Administració Oberta de Catalunya, a les 
Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, al Departament 
d’Empresa i Ocupació i al Consorci d’Inspecció de Treball i Seguretat 
Social de Catalunya. 
Les vostres dades es poden facilitar, si és el cas a les autoritats 
competents, jutjats i tribunals. 

Transferències internacionals de 
dades 

Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea. 

Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, 
oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació o la seva portabilitat, 
enviant la vostra sol·licitud mitjançant escrit presentat en el Registre 
General del Consell Comarcal del Vallès Oriental, a través de la seu 
electrònica www.vallesoriental.cat 

Informació addicional: Podeu trobar més informació a: www.vallesoriental.cat  



 

 

 

Tomás, Ignasi Martínez Murciano, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; i per part 
del Grup Comarcal Ciutadans, el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
45. Aprovar les bases i els annexos que regeixen la convocatòria de les proves 
selectives per a la selecció de places incloses en l’oferta pública d’ocupació de l’any 
2021. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 10 de novembre de 2021, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Ple 2021/12 del Consell Comarcal de 29 de setembre de 2021, va aprovar l’oferta 

pública d’ocupació per l’any 2021. L’anunci es va publicar en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya el 5 d’octubre de 2021 (CVE-DOGC-A-21273013-2021) i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el mateix 5 d’octubre de 2021 
(CVE202110119687).  

 
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 3 de novembre de 2021, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i 
Valors, ha emès l’informe amb la proposta d’aprovació de les bases i els annexos de la 
convocatòria de les proves selectives per a la selecció de 10 places incloses en l’oferta 
pública d’ocupació de l’any 2021 (X2021013763). 

 
4. 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 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. 

 
2. 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.  

 



 

 

 

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. L’article 103 del Reglament del personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret 
214/1990, de 30 de juliol, preveu que correspon a l'entitat local determinar les escales, 
subescales, classes i categories des de les quals es pot accedir per promoció interna a les 
places que siguin objecte de convocatòria reservada per aquest torn.  

 
S'han de fer constar a les bases de la convocatòria les proves de què s'eximeix als 
aspirants o el temari que es redueix de l'existent a la convocatòria general, per haver-lo 
superat el personal promogut en accedir a la plaça que ocupa. 
 
En aquest sentit, l’article 77 del Reglamento general d’ingrés del personal al servei de 
l’Administració General de l’Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional 
dels funcionaris civils de la Administració general de l’Estat aprovat pel Reial decret 
364/1995, de 10 de març, estableix que en las convocatòries podrà establir l’exempció de 
proves sobre aquelles matèries que s’hagin acreditat suficientment els coneixements en las 
d’ingrés al cos o l’escala d’origen. 

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

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

7. Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les 
regles bàsiques i els programes mínims al fet que ha d'ajustar-se el 
procediment de selecció dels funcionaris d'Administració Local.  

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar les Bases i els annexos que regeixen la convocatòria de les proves selectives 

per a la selecció de 10 places incloses en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2021.  
 

 
BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA 
SELECCIÓ DE PERSONAL INCLOS EN L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIO DE L’ANY 2021 
 
1. Objecte de la convocatòria 

 
a) És objecte d’aquesta convocatòria la selecció de 10 places incloses en l’oferta pública 

d’ocupació de l’any 2021 i que és la següent: 
 
PERSONAL LABORAL INDEFINIT 
 
- Una plaça d’admiratiu/va del grup de classificació C1, subescala administrativa, escala 

d’administració general, de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal. 



 

 

 

 
El sistema de selecció d’aquesta plaça serà per concurs-oposició i promoció interna. Les 
funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les descrites a la Relació de 
llocs de treball i s’adscriurà a l’Àrea Transformació Digital i Innovació Tecnològica, del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
PERSONAL FUNCIONARI 
 
- Una plaça de tècnic/a superior del grup de classificació A1, subescala tècnica, escala 

d’administració especial, de la plantilla del personal funcionari de carrera del Consell 
Comarcal. 

 
El sistema de selecció d’aquesta plaça serà per concurs-oposició i torn lliure. Les tasques 
que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les descrites a la Relació de llocs de 
treball i s’adscriurà a l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental 

 
- Una plaça de d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala tècnica, escala 

d’administració general, de la plantilla del personal funcionari de carrera del Consell 
Comarcal. 

 
El sistema de selecció d’aquesta plaça serà per concurs-oposició i torn lliure. Les tasques 
que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les descrites a la Relació de llocs de 
treball i s’adscriurà a l’Àrea de Persones i Valors, al l’oficina d’atenció al ciutadà. 

 
- Dues places de tècnic/a de superior del grup de classificació A1, subescala tècnica, escala 

d’administració especial, de la plantilla del personal funcionari de carrera del Consell 
Comarcal. 

 
El sistema de selecció d’aquestes places serà per concurs-oposició i funcionarització per 
promoció interna. Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les 
descrites a la Relació de llocs de treball i s’adscriurà a l’Àrea de Serveis Jurídics.  
 

- Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala administrativa, escala 
d’administració general, de la plantilla del personal funcionari de carrera del Consell 
Comarcal. 

 
El sistema de selecció d’aquestes places serà per concurs-oposició i funcionarització per 
promoció interna. Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les 
descrites a la Relació de llocs de treball i s’adscriurà a l’Àrea de Persones i Valors.  
 

- Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala administrativa, escala 
d’administració general, de la plantilla del personal funcionari de carrera del Consell 
Comarcal. 

 
El sistema de selecció d’aquestes places serà per concurs-oposició i funcionarització per 
promoció interna. Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les 
descrites a la Relació de llocs de treball i s’adscriurà a l’Àrea de Polítiques Socials i 
d’igualtat, en l’Àmbit d’Autonomia. 
 

- Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica, escala 
d’administració especial, de la plantilla del personal funcionari de carrera del Consell 
Comarcal. 

 



 

 

 

El sistema de selecció d’aquestes places serà per concurs-oposició i funcionarització per 
promoció interna. Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les 
descrites a la Relació de llocs de treball i s’adscriurà a l’Àrea de Desenvolupament local, 
del Servei de Turisme 
 

- Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica, escala 
d’administració especial, de la plantilla del personal funcionari de carrera del Consell 
Comarcal. 

 
El sistema de selecció d’aquestes places serà per concurs-oposició i funcionarització per 
promoció interna. Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les 
descrites a la Relació de llocs de treball i s’adscriurà a l’Àrea de Serveis Jurídics, Servei de 
Millora i Estratègia Corporativa, de l’Observatori. 
 

- Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica, escala 
d’administració especial, de la plantilla del personal funcionari de carrera del Consell 
Comarcal. 

 
El sistema de selecció d’aquestes places serà per concurs-oposició i funcionarització per 
promoció interna. Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les 
descrites a la Relació de llocs de treball i s’adscriurà a l’Àrea Polítiques Socials i d’Igualtat, 
de l’àmbit de serveis socials bàsics. 

 
b) Les proves selectives es regeixen per aquestes bases, 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, el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic 
de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, 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.  
 

c) Les proves selectives s’han de fer d’acord amb els temaris que figuren com annex 
d’aquestes bases. 

 
d) L’adjudicació de la plaça al/la aspirant que superin el procés s’ha de fer d’acord amb la 

puntuació total obtinguda al llarg de tot el procés, sempre que vagin superant les proves 
successivament. 
 

2. Condicions dels aspirants 
 

Per ser admès per fer les proves selectives, els 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: 

 
 

PERSONAL LABORAL INDEFINIT 
 
Àrea Transformació Digital i Innovació Tecnològica 

 
- Una plaça d’admiratiu/va del grup de classificació C1, subescala administrativa, escala 

d’administració general: Cicle de grau superior d'Administració de sistemes informàtics en 
xarxa ASIX o equivalent.  

 
PERSONAL FUNCIONARI 
 

Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica 
 
- Tècnic/a superior del grup de classificació A1, subescala tècnica, escala d’administració 

especial: Llicenciatura o grau en enginyeria informàtica. 
 

Àrea de Persones i Valors 
 

- Una plaça de d’administratiu/va del grup de classificació C1 oficina d’atenció al ciutadà: 
títol de Batxillerat, cicles formatius de grau superior o equivalents. (torn lliure) 
 

- Una plaça de d’administratiu/va del grup de classificació C1: títol de Batxillerat, Cicles 
formatius de grau superior o equivalents: títol de Batxillerat, Cicles formatius de grau 
superior o equivalents. (funcionarització per promoció interna). 

 
Àrea de Serveis Jurídics 
  
- Dues places de tècnic/a de superior del grup de classificació A1, subescala tècnica, escala 

d’administració especial: Grau en dret o equivalent. 
 

- Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica, escala 
d’administració especial: grau universitari en geografia, econòmiques, ciències polítiques, o 
altres de naturalesa anàloga. 
 

Àrea de Polítiques Socials i d’igualtat 
 

- Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala administrativa, escala 
d’administració general: títol de Batxillerat, Cicles formatius de grau superior o equivalents 
 

- Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica, escala 
d’administració especial: diplomat/da o graduat/da en treball social o diplomat/da o 
graduat/da en educació social i/o equivalent o habilitació 
 



 

 

 

Àrea de Desenvolupament Local 
 

- Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica, escala 
d’administració especial: títol de Grau o equivalent. (turisme) 

 
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 Polítiques Socials i d’Igualtat i 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. (Annex X) 
 

g) 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 , 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 a partir del 13 de setembre també 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 
al 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 darrera publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; i, en el cas 
de la funcionarització del personal laboral fix, al Butlletí Oficial de l’Estat. 
 

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:  
 

Grup A1-A2: 31,65 euros 
Grup C1: 13,55 euros 
 

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.  
 
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. 
 
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 com màxim, 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 que delegui  
 
b) Vocals (amb veu i vot) 
 

- Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
- Un cap d’alguna de les Àrees del Consell Comarcal 
- Un tècnic/a en la matèria  
- Un funcionari del Consell Comarcal, un el/a qual secretari/a 

 
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 per tal que 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, s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari 
Oficial de la Generalitat Catalunya i en el Butlletí Oficial de l’Estat. 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=NVdZWmFhMk9vUnRLcmJVUy82UX
Fwdz09 

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. 

 
 
PERSONAL LABORAL INDEFINIT 
 
- Una plaça d’admiratiu/va del grup de classificació C1, subescala administrativa, 

escala d’administració general, de la plantilla del personal laboral indefinit del 
Consell Comarcal. 

 
El sistema de selecció d’aquesta plaça serà per concurs-oposició i promoció interna. 
Les funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les descrites a la 



 

 

 

Relació de llocs de treball i s’adscriurà a l’Àrea Transformació Digital i Innovació 
Tecnològica, del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
 

Fase d’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 per escrit dos temes dels quatre proposats pel tribunal del temari de l’annex I. 
El temps màxim per aquesta prova és d’1 hora i 30 minuts. Es puntua de 0 a 10 punts i per 
superar-la 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 
categoria immediatament inferior (C2), a raó d’1 punt per any o fracció superior a 6 
mesos, fins a un màxim de 6 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/o amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. 
 
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.  
 
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. 

 
 
PERSONAL FUNCIONARI 
 
- Una plaça de tècnic/a superior del grup de classificació A1, subescala tècnica, 

escala d’administració especial, de la plantilla del personal funcionari de carrera del 
Consell Comarcal. 

 
El sistema de selecció d’aquesta plaça serà per concurs-oposició i torn lliure. Les 
tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les descrites a la 
Relació de llocs de treball i s’adscriurà a l’Àrea de Transformació Digital i Innovació 
Tecnològica del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
Fase d’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 per escrit dos temes dels quatre proposats pel tribunal del temari de l’annex II. 
El temps màxim per aquesta prova és d’1 hora i 30 minuts. Es puntua de 0 a 10 punts i per 
superar-la 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’1 punt per 
any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 6 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/o amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. 
 
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.  
 
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. 



 

 

 

 
- Una plaça de d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala tècnica, 

escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari de carrera del 
Consell Comarcal. 

 
El sistema de selecció d’aquesta plaça serà per concurs-oposició i torn lliure. Les 
tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les descrites a la 
Relació de llocs de treball i s’adscriurà a l’Àrea de Persones i Valors, al l’oficina 
d’atenció al ciutadà. 
 

Fase d’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 per escrit dos temes dels quatre proposats pel tribunal del temari de l’annex 
III. El temps màxim per aquesta prova és d’1 hora i 30 minuts. Es puntua de 0 a 10 punts i 
per superar-la 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 o categoria immediatament inferior, a les corresponents a la 
plaça que s’opta, a raó d’1 punt per any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 
6 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/o amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. 



 

 

 

 
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.  
 
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. 

 
 

- Dues places de tècnic/a de superior del grup de classificació A1, subescala tècnica, 
escala d’administració especial, de la plantilla del personal funcionari de carrera del 
Consell Comarcal. 

 
El sistema de selecció d’aquestes places serà per concurs-oposició i 
funcionarització per promoció interna. Les tasques que es desenvoluparan en 
aquest lloc de treball seran les descrites a la Relació de llocs de treball i s’adscriurà a 
l’Àrea de Serveis Jurídics.  
 

Fase d’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 per escrit dos temes dels quatre proposats pel tribunal del temari de l’annex 
IV. El temps màxim per aquesta prova és d’1 hora i 30 minuts. Es puntua de 0 a 10 punts i 
per superar-la 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’1 punt per 
any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 6 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/o amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. 
 
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.  
 
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. 

 
 
- Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala administrativa, 

escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari de carrera del 
Consell Comarcal. 

 
El sistema de selecció d’aquestes places serà per concurs-oposició i 
funcionarització per promoció interna. Les tasques que es desenvoluparan en 
aquest lloc de treball seran les descrites a la Relació de llocs de treball i s’adscriurà a 
l’Àrea de Persones i Valors.  
 

Fase d’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 per escrit dos temes dels quatre proposats pel tribunal del temari de l’annex V. 
El temps màxim per aquesta prova és d’1 hora i 30 minuts. Es puntua de 0 a 10 punts i per 
superar-la 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’1 punt per 
any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 6 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/o amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. 
 
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.  
 
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. 
 
- Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala administrativa, 

escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari de carrera del 
Consell Comarcal. 

 
El sistema de selecció d’aquestes places serà per concurs-oposició i 
funcionarització per promoció interna. Les tasques que es desenvoluparan en 
aquest lloc de treball seran les descrites a la Relació de llocs de treball i s’adscriurà a 
l’Àrea de Polítiques Socials i d’igualtat, en l’Àmbit d’Autonomia. 
 
 

Fase d’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 per escrit dos temes dels quatre proposats pel tribunal del temari de l’annex 
VI. El temps màxim per aquesta prova és d’1 hora i 30 minuts. Es puntua de 0 a 10 punts i 
per superar-la 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’1 punt per 
any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 6 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/o amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. 
 
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.  
 
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. 

 
 

- Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica, 
escala d’administració especial, de la plantilla del personal funcionari de carrera del 
Consell Comarcal. 

 
El sistema de selecció d’aquestes places serà per concurs-oposició i 
funcionarització per promoció interna. Les tasques que es desenvoluparan en 
aquest lloc de treball seran les descrites a la Relació de llocs de treball i s’adscriurà a 
l’Àrea de Desenvolupament local, del Servei de Turisme 
 

Fase d’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 per escrit dos temes dels quatre proposats pel tribunal del temari de l’annex 
VII. El temps màxim per aquesta prova és d’1 hora i 30 minuts. Es puntua de 0 a 10 punts i 
per superar-la 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’1 punt per 
any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 6 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/o amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. 
 
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.  
 
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. 
 

 
- Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica, 

escala d’administració especial, de la plantilla del personal funcionari de carrera del 
Consell Comarcal. 

 
El sistema de selecció d’aquestes places serà per concurs-oposició i 
funcionarització per promoció interna. Les tasques que es desenvoluparan en 
aquest lloc de treball seran les descrites a la Relació de llocs de treball i s’adscriurà a 
l’Àrea de Serveis Jurídics, Servei de Millora i Estratègia Corporativa, de 
l’Observatori. 
  

Fase d’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 per escrit dos temes dels quatre proposats pel tribunal del temari de l’annex 
VIII. El temps màxim per aquesta prova és d’1 hora i 30 minuts. Es puntua de 0 a 10 punts i 
per superar-la 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’1 punt per 
any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 6 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/o amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. 
 
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.  
 
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. 

 
- Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica, 

escala d’administració especial, de la plantilla del personal funcionari de carrera del 
Consell Comarcal. 

 
El sistema de selecció d’aquestes places serà per concurs-oposició i 
funcionarització per promoció interna. Les tasques que es desenvoluparan en 
aquest lloc de treball seran les descrites a la Relació de llocs de treball i s’adscriurà a 
l’Àrea Polítiques Socials i d’Igualtat, de l’Àmbit de serveis socials bàsics. 
 

Fase d’oposició 
 
Prova 1. De Caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Contestar preguntes en 
relació amb el temari de l’annex IX. 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 per escrit dos temes dels quatre proposats pel tribunal del temari de l’annex 
IX. El temps màxim per aquesta prova és d’1 hora i 30 minuts. Es puntua de 0 a 10 punts i 
per superar-la 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’1 punt per 
any o fracció superior a 6 mesos, fins a un màxim de 6 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/o amb una 
certificació amb indicació expressa la categoria professional desenvolupada, funcions, 
període de temps, règim de dedicació i experiència adquirida. 
 
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.  
 
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. 
 

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 Presidència del Consell Comarcal, perquè nomeni als 
funcionaris i contracti el personal laboral. 
  
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 aspirants proposats han de presentar a la Secretaria del Consell Comarcal, dins del 
termini de vint dies naturals, comptadors a partir de la publicació de la relació d’aprovats, els 
documents originals acreditatius de les condicions de capacitat i requisits exigits a la 
convocatòria. 
 
Els aspirants que tinguin la condició de funcionaris públics estan exempts de justificar les 
condicions i els requisits ja demostrats per obtenir el seu anterior nomenament i han de 
presentar un certificat per acreditar la seva condició o altres circumstàncies que constin en el 
seu expedient personal. 
 

10 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. 
 

11 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. 
 

12 Disposició addicional  
 
En allò que no està previst a les bases, es procedeix d’acord amb el que determina el 
Reglament de personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 
de juliol i subsidiàriament pel Text únic dels preceptes de la funció pública de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre i per la 
resta de disposicions aplicables. 
 
 
PERSONAL LABORAL INDEFINIT 
 
ANNEX I -  Una plaça d’admiratiu/va del grup de classificació C1, subescala administrativa, 
escala d’administració general, de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell 
Comarcal. 
 
El sistema de selecció d’aquesta plaça serà per concurs-oposició i promoció interna. Les 
funcions que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les descrites a la Relació de llocs 
de treball i s’adscriurà a l’Àrea Transformació Digital i Innovació Tecnològica, del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
 
1. La Constitució Espanyola de 1978. 
2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006. 
3. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
4. Llei 40/2015, d’1 d’ octubre, de Règim jurídic del sector públic. 



 

 

 

5. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
6. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
7. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
8. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
9. La gestió electrònica dels procediments administratius.  
10. Esquema Nacional de Seguretat i de Interoperabilitat.  
11. Normes tècniques de Interoperabilitat. 
12. Oficina d’Atenció al Ciutadà. Definició dels objectius d’una OAC. Descripció de l’aportació de les 

noves tecnologies en el funcionament. Breu definició dels elements tecnològic que intervenen. 
13. Les Administracions públiques i la societat de la informació. Protecció de dades de caràcter 

personal Les Administracions públiques i la societat de la informació. L’Administració electrònica 
a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en el processos administratius. Protecció de 
dades de caràcter personal. 

14. Tractament i gestió de la documentació. Recepció i registre de documents. Organització dels 
documents administratius. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: 
avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica. 

15. Estructura. Organització i funcionament d’un CPD. 
16. Sistemes operatius de servidor Windows Server.  
17. Sistemes operatius client Windows 7/10. 
18. Administració de xarxes locals. Funcions de l’administrador. Active Directory. 
19. Organització d’un departament d’informàtica.  
20. Organització i funcionament d’un servei de helpdesk. 
21. Tipus de xarxes telefòniques. Característiques 
22. Programari específic per a administració local. La signatura electrònica. El Consorci AOC. 
23. Administració del Sistema operatiu i programari de base. Funcions i responsabilitats. Control de 

canvis dels programes d'una instal·lació 
24. Correu electrònic. Administració de servidors de correu electrònic. Protocols de correu electrònic. 
25. Sistemes operatius. Definició, característiques, entorn client i servidor. Sistemes Windows. 

Sistemes operatius per dispositius mòbils. 
26. Gestió de sistemes de fitxers i directoris, instal·lació, actualització, manteniment i gestió 

d’incidències del sistema operatiu. 
27. Xarxes locals. Conceptes i característiques.  
28. Tipologia de les xarxes locals.  
29. Seguretat a les xarxes de comunicacions. 
30. Perifèrics. Connectivitat i administració. Elements d’impressió. Elements d’emmagatzemament, 

visualització i digitalització. 
31. Internet: arquitectura de xarxa. Origen, evolució i estat actual. Serveis: correu electrònic, WWW, 

FTP, Telnet... Protocols HTTP, HTTPS y SSL/TLS. 
32. Informàtica bàsica. Conceptes de dades i informació. Concepte de sistema d’informació. 

Elements que componen un sistema d’informació. Característiques i funcions. 
33. Arquitectura d’ordinadors. Elements bàsics i funcions. La unitat central de processament, la 

memòria i els dispositius perifèrics. 
34. Seguretat i protecció en xarxes de comunicació.  
35. Sistemes de firewall.  
36. Xarxes privades virtuals (VPN).  
37. Mobilitat en el lloc de treball. 
38. Seguretat en l’entorn d’usuari. 
39. Plataformes antivirus. Conceptes bàsics, classificacions i tendències actuals. 
40. El Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC). L'Agència Catalana de Certificació. 

Tràmits electrònics i plataformes. 
 

 
PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA 
 
 
ANNEX II -  Una plaça de tècnic/a superior del grup de classificació A1, subescala tècnica, escala 
d’administració especial, de la plantilla del personal funcionari de carrera del Consell Comarcal. 

 



 

 

 

El sistema de selecció d’aquesta plaça serà per concurs-oposició i torn lliure. Les tasques que es 
desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les descrites a la Relació de llocs de treball i 
s’adscriurà a l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental 
 
1. La Constitució Espanyola I: Característiques. Estructura. Principis constitucionals. Organització 

territorial de l’Estat: l’Estat de les autonomies i l’autonomia local. Institucions estatals: el Cap de 
l’Estat. Les Corts generals. El Govern. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. ´ 

2. La Constitució Espanyola II: Drets Fonamentals i llibertats públiques: concepte, classificació. 
Protecció, garanties i suspensió dels drets i llibertats.  

3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: Característiques i estructura. Institucions de la Generalitat: 
el Parlament, el President, el Govern. Altres Institucions de la Generalitat. Competències de la 
Generalitat.  

4. El Règim Local. Marc Constitucional i Autonòmic. Els ens locals: classes, potestats competències 
i relacions entre els ens. Fons de l’ordenament local.  

5. El Municipi. Concepte. Elements: Territori, població i organització. El terme municipal. El Padró 
Municipal: definició, dades obligatòries, gestió del Padró. Drets i deures dels veïns. 

6. L’Organització Municipal: normativa, principis, sistemes d’organització municipal i classificació. 
Els òrgans municipals: L’Alcalde: elecció i atribucions. Els Tinents d’Alcalde. El Ple: concepte, 
atribucions i funcionament. La Junta de govern Local. Òrgans complementaris. 

7. La Potestat Reglamentaria en l’Administració Local. Concepte. Límits i controls. Ordenances, 
Reglaments. Procediment d’elaboració i aprovació d’ordenances i reglaments. Els Bans. Règim 
de les infraccions i de les sancions.  

8. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Objecte. Àmbit d’aplicació. Concepte i classes d’empleats 
públics: funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral. Personal eventual i personal 
directiu.  

9. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Drets i Deures dels Empleats Públics. Accés a l’ocupació 
pública. Adquisició i pèrdua de la relació de servei.  

10. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Situacions administratives.  
11. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Règim disciplinari: responsabilitat disciplinària, exercici de la 

potestat disciplinària. Faltes, sancions i prescripció. Procediment disciplinari.  
12. El Procediment Administratiu: Marc Normatiu. Concepte d’administració pública. Principis 

d’actuació administrativa. Competències. Imparcialitat. Llengua en el procediment.  
13. Drets i Deures de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques. Drets 

dels interessats en el procediment administratiu.  
14. El pressupost de les entitats locals. Marc normatiu. Definició. Documents que integren el 

pressupost. Aprovació del pressupost.  
15. La Salut i la Prevenció de Riscos Laborals. Marc Normatiu de referència. Conceptes bàsics. 

Definicions. Drets dels treballadors/es davant dels riscos laborals. Avaluació de riscos, formació, 
informació, consulta i participació, mesures d’emergència, vigilància de la salut.  

16. Obligacions dels treballadors/res en matèria de prevenció. Coordinació d’activitats empresarials. 
Recurs preventiu. Integració de la prevenció.  

17. Institucions relacionades amb la prevenció de riscos laborals. Reglamentació i altres publicacions 
relacionades amb la prevenció de riscos laborals.  

18. Pautes bàsiques per saber redactar documents administratius: informes (estructura i tipus 
d’informe), propostes de resolució, decrets, notificacions. Programa específic de la convocatòria  

19. Règim jurídic de l’administració digital i de l’ús de mitjans electrònics. Llei 39/2015 del 
Procediment Administratiu Comú, Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic.  

20. L’administració digital. Transformació cap a l’administració digital. Model d’administració digital a 
Catalunya i principals actors en el desenvolupament de l’administració digital.  

21. L’accés electrònic del ciutadà a l’Administració. L’atenció multicanal. L’espai digital del ciutadà i 
de l’empresa. La carpeta ciutadana. La Finestreta única empresarial.  

22. Els avantatges de l’administració electrònica. Els principis de l’administració electrònica. Els drets 
dels ciutadans a relacionar-se amb l’Administració pública per mitjans electrònics.  

23. El registre electrònic. Les oficines d’assistència en matèria de registre. Els formularis. La petició 
genèrica  

24. Les comunicacions i les notificacions electròniques. El portal d’internet. La seu electrònica. El 
tauler electrònic.  

25. La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. 
Les relacions entre administracions públiques. El model català d’administració electrònica.  



 

 

 

26. La cooperació interadministrativa i la interoperabilitat entre administracions. Marc legal, 
estàndards i plataformes de l’Administració Electrònica a l’Estat Espanyol i en l’Administració 
Catalana. Eines comunes del Consorci AOC i Herramientas Públicas de la Administración 
General del Estado  

27. L’extranet de les administracions públiques catalanes. El Catàleg de dades i documents 
electrònics. Dades i documents que no cal aportar davant l’Administració.  

28. “Herramientas Públicas de la Administración General del Estado, Centro de Transferencia de 
Tecnológica – CTT”.  

29. Eines comunes de Notificació Electrònica, Direcció Electrònica Habilitada, eNotum, Notifica (del 
CTT).  

30. Llei 25/2013, de facturació electrònica. Eines comunes de factura electrònica, FACe, e-FACT.  
31. La gestió general dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. 

L’avaluació i tria. La conservació i l’eliminació dels documents. L’arxiu electrònic únic. La 
transferència de documents.  

32. Identificació i signatura electrònica. El certificat digital. Tipus de certificats digitals.  
33. Eines d’identificació signatura electrònica, idCAT, idCAT mòbil, T-CAT, T-CAT P, Cl@ve.  
34. La representació electrònica dels ciutadans en el procediment administratiu. El Registre 

electrònic d’apoderaments. 
35. L’actuació administrativa automatitzada i els sistemes de signatura per a l’actuació administrativa 

automatitzada.  
36. La signatura electrònica del personal al servei de les administracions públiques, l’assegurament i 

interoperabilitat de la signatura electrònica, l’intercanvi de dades en entorns tancats de 
comunicació.  

37. Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d’una infraestructura ètica.  
38. Els grups d’interès. El Registre de grups d’interès de Catalunya. Protocol d’actuació dels alts 

càrrecs i personal directiu en les seves relacions amb un grup d’interès.  
39. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l’avaluació 

permanent dels serveis públics.  
40. Govern obert. Eines de govern obert i òrgans de coordinació, impuls i control. La participació i 

col·laboració ciutadana. 
41. Dades obertes: descripció i principis. Portal de dades obertes. Característiques de les dades. 

Cicle de vida de les dades. Els formats reutilitzables.  
42. Dades massives (big data). Mineria de dades (data mining).  
43. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. El portal de la transparència. 
44. Dret d’accés a la informació pública. Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 

Pública.  
45. El dret a la protecció de dades de caràcter personal. Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades 

Personals i garanties dels drets digitals, GDPR “General Data Protection Regulation”, (UE) 
2016/679. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El dret d’informació. Els 
drets de les persones interessades.  

46. El responsable i l’encarregat en el tractament de dades. El registre d’activitats de tractament.  
47. DPO(Data Protection Officer)/DPD (Delegat de Protecció de Dades), el delegat de protecció de 

dades. L’avaluació d’impacte de privacitat. L’anàlisi de riscos i l’aplicació de mesures de 
seguretat. Infraccions i sancions. Mesures de seguretat. Les notificacions de violacions de 
seguretat.  

48. “Agencia Española de Protección de Datos” i “Autoritat Catalana de Protecció de dades”, 
funcions, potestats i àmbits d’actuació. 

49. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades i l’Oficina Antifrau de Catalunya.  

50. La informació en el món digital. Arquitectura de la informació. Informació falsa. Avaluació de les 
fonts d’informació. Infoxicació. Propietat intel·lectual i drets d’autor.  

51. El treball en xarxa i el treball col·laboratiu. La gestió del coneixement. L’aprenentatge 
col·laboratiu. Les noves agrupacions organitzatives: comunitats de pràctica i innovació, grups ad 
hoc i xarxes socials. Innovació oberta.  

52. Polítiques públiques en matèria de telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital. 
Estratègies de desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): 
l’Agenda Digital per a Catalunya 2020. Estratègies SmartCatalonia, 5G i Blockchain.  

53. La ciberseguretat a l’Administració. Mesures corporatives. 
54. Política de seguretat, normes i procediments operatius en l’ENS. 
55. Inventari d’actius, serveis i informació en l’ENS.  



 

 

 

56. Categorització dels sistemes, Anàlisi i de Riscos, Declaració de aplicabilitat en l’ENS.  
57. Pla d’Adequació, Pla de continuïtat i anàlisi d’impacte, Auditoria i conformitat en l’ENS, Eines de 

seguiment i compliment ENS RD 3/2010.  
58. Rols i responsabilitat segon ENS RD 3/2010.  
59. CCN-CERT, CCN-STIC, CESICAT/Agència de la Ciberseguretat de Catalunya, Marc Integral de 

seguretat del CESICAT, Framework NIST.  
60. El procés de planificació estratègica de l’empresa, Pla Estratègic d’empresa, Missió i Visió, 

Estratègies competitives de Porter, Cadena de Valor de Porter.  
61. Metodologies d’anàlisi i diagnosi en la planificació estratègica, Anàlisi i matrius DAFO/SWOT, 

Utilitat de l’anàlisi DAFO/SWOT en el desenvolupament d’estratègies, altres metodologies 
d’anàlisis, PEST.  

62. Programari lliure: definició, descripció, avantatges i inconvenients. Organitzacions internacionals: 
GNU i Free Software Foundation (FSF).  

63. Planificació i gestió de desplegament de sistemes operatius i aplicacions “on-premise”, 
Virtualització, Clustering, Hyper-v, WMware, redundància, tipus de cluster, operativa 
d’actualitzacions.  

64. Planificació i gestió de desplegament de sistemes operatius i aplicacions al “cloud”, mode SaaS, 
mode PaaS, mode IaaS. Azure, tipus de serveis a Azure, organització i agrupament de serveis a 
Azure, Amazon AWS, Google Cloud Platform Services, grup de recursos al “cloud”, maquines 
virtuals al “cloud”.  

65. Alta disponibilitat i redundància de sistemes operatius, aplicacions i dades en local i en entorns 
“cloud”. 

66. Polítiques i tecnologies de Backup, Backup en “cloud”, Sistema de copies DPM, planificació i 
operativa de copies de servidors Linux, planificació i operativa de copies de servidors Windows, 
planificació i operativa de copies a SQL-Server.  

67. Polítiques de seguretat en Sistemes i en el Cloud, eMail Security, Mobile Security, Firewalling, 
appliances de seguretat.  

68. Sistemes, Gestió de servidors Proxy, Connectivitat a sistemes, VPN, Gestió de IP (públiques i 
privades).  

69. Office365, tipus de llicències i característiques a Office365, correu electrònic a Office365, 
auditories i traçabilitat a Office365. 

70. Gestió de correu electrònic, gestió en entorns híbrids “cloud/on-premise”, configuració d’usuaris, 
migració d’usuaris individualment i per lots.  

71. Administració Exchange.  
72. Administració correu Ofice365. 
73. Serveis de directori: disseny, infraestructura, implementació, gestió i manteniment.  
74. Sistemes SGBD, SQL-Server, optimització SQL-Server, còpies de seguretat SQL-Server, models 

d’alta disponibilitat SQL-Server.  
75. Eines de treball en equip i social, polítiques de desplegament i ús, integració amb altres eines, 

Teams, OneDrive, Power BI.  
76. Metodologies de gestió de projectes.  
77. Xarxes de comunicacions telefonia i dades, topologies, estàndards, gestió, segurització 

perimetral i per capes de les xarxes.  
78. Polítiques de seguretat en Xarxes, Firewalling,. 
79. Protocol IP, IP públiques i privades, gestió d’adreçaments IP, servei de veu IP, estàndards i 

característiques de desplegament. 
80. VPN, VLAN gestió i polítiques de desplegament  
81. Sistemes de connexió i segurització de xarxes corporatives a internet i amb altres xarxes 

privades o serveis cloud. Connexió ExpressRoute al cloud d’Azure.  
82. Xarxes wifi, estàndars, segurització de xarxes wifi, serveis corporatius sobre xarxes wifi, wifi4EU.  
83. Eines i serveis MDM (Mobile Device Management), estratègies de desplegament.  
84. Llei 9/2014, “Ley General de Telecomunicaciones”, afectació de la llei i normativa de l’Estat 

Espanyol en els serveis i les infraestructures municipals, afectació en els serveis wifi. RD 
12/2018, seguretat de les xarxes i sistemes d’informació públics, Directiva (UE) 2016/1148 del 
Parlament Europeu i del consell de 6 de juliol de 2016. Afectacions en els serveis i 
infraestructures municipals.  

85. Reial decret 3/2010, Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI).  
86. Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, afectació en la gestió de la contractació tecnològica. 

Eines Perfil del Contractant, presentació telemàtica d’ofertes, “Sobre digital”.  



 

 

 

87. RD 1112/2018 referent a “accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles 
del sector público”. Implantació de criteris d’accessibilitat gestió en continguts web. Disseny 
d’interfícies usables.  

88. Empowerment i difusió de la informació utilitzant mitjans telemàtics en l’administració local. Web 
semàntica, cercadors, SEO, posicionament i anàlisi estadístic en entorns web i xarxes socials.  

89. Eines de de Workflow, Entorns i eines ERP, Entorns i eines CRM (Customer Relationship 
Management), Entorns ECM (Enterprise Content Management), Evolució dels Entorns i eines 
ECM, Eines de treball cooperatiu “groupware”. SharePoint, Capacitat ECM de SharePoint, Gestió 
amb SharePoint.  

90. Smart City. Sensorització, nivells d’estandardització, arquitectures possibles de desplegament. 
Polítiques i eines de gestió d’actius. 

 
ANNEX III - Una plaça de d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala tècnica, 
escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari de carrera del Consell 
Comarcal. 

 
El sistema de selecció d’aquesta plaça serà per concurs-oposició i torn lliure. Les tasques que es 
desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les descrites a la Relació de llocs de treball i 
s’adscriurà a l’Àrea de Persones i Valors, al l’oficina d’atenció al ciutadà. 
 

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. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Normes generals de l’activitat de les administracions públiques. Drets dels ciutadans. Llengua 
dels procediments. Registres.  

4. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
Arxiu de documents. Col·laboració de les persones. 

5. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
Compareixença de les persones. Responsabilitat de la tramitació. Obligació de resoldre. 

6. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat.  

7. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Emissió de documents per part de les administracions públiques. 

8. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
Validesa i eficàcia de les còpies efectuades per les administracions públiques.  

9. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Compareixença dels ciutadans. Obligatorietat de terminis. Còmput. Ampliació. Tramitació 
d’urgència. 

10. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
11. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Silenci administratiu. Manca de resolució expressa en procediments iniciats d’ofici. 
12. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Obligació de resoldre.  
13. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Silenci administratiu. Manca de resolució expressa en procediments iniciats d’ofici. 
14. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Producció i contingut dels actes administratius. Motivació i Forma. Executivitat. Efectes. 
Notificació. Publicacions. 

15. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Nul·litat de ple dret i anul·labilitat del actes administratius. 

16. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Procediment administratiu comú. Inici i ordenació del procediment 

17. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Instrucció del procediment administratiu comú.  

18. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Finalització del procediment.  

19. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Execució.  



 

 

 

20. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
La revisió dels actes en via administrativa. Recursos administratius. Principis generals. Objecte i 
classes.  

21. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Fi de la via administrativa. Interposició del recurs. Suspensió de l’execució. Audiència dels 
interessats. Resolució.  

22. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Recurs d’alçada: objecte i terminis.  

23. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Recurs potestatiu de reposició: objecte i terminis.  

24. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Recurs extraordinari de revisió: objecte i terminis.  

25. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, objecte i àmbit subjectiu. 
26. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic . Els òrgans de les administracions 

públiques. Dels òrgans administratius. Competència.  
27. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Els òrgans de les administracions 

públiques. Òrgans col·legiats. Funcionament.  
28. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic Òrgans col·legiats de les diferents 

administracions públiques. Funcionament. Règim. Convocatòries i sessions. Actes. 
29. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Els òrgans de les administracions 

públiques. Abstenció i recusació. 
30. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic Delegació de competències. 

Avocació. Encàrrec de gestió. Delegació de firma. Comunicació entre òrgans. Instruccions i odres 
de servei.  

31. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic Delegació de competències 
32. 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.  
33. 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 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.  

34. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya Les competències i l’assistència i cooperació als municipis. 

35. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
Objecte de la Llei i definicions. 

36. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
Àmbit d’aplicació i responsables de l’aplicació d’aquesta llei. 

37. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
Publicitat activa. Informació subjecta al règim de transparència. Transparència en l’organització 
institucional i l’estructura administrativa. 

38. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
Transparència en la gestió administrativa. Transparència en la contractació pública. 

39. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
Accés a la informació pública. Dret d’accés a la informació pública. Informació pública. 

40. Funcionament electrònic del sector públic. La seu electrònica. Portal d’internet. 
 

ANNEX IV - Dues places de tècnic/a de superior del grup de classificació A1, subescala tècnica, 
escala d’administració especial, de la plantilla del personal funcionari de carrera del Consell 
Comarcal.  
El sistema de selecció d’aquestes places serà per concurs-oposició i funcionarització per 
promoció interna. Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les 
descrites a la Relació de llocs de treball i s’adscriurà a l’Àrea de Serveis Jurídics.  
 
1. La Constitució espanyola de 1978. Significat i estructura. Valors i principis generals. 
2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol). Drets i deures de 

l’àmbit civil i social. Drets en l’àmbit polític i de l’administració. El Parlament. El president o la 
presidenta de la Generalitat. El Consell i l’Administració de la Generalitat. Altres institucions de la 
Generalitat. 

3. La Llei. Concepte i caràcters. Les Lleis estatals en el sistema espanyol. Les normes del Govern 
amb força de Llei. 



 

 

 

4. El Reglament. La potestat reglamentària. Relacions entre Lleis i Reglament. 
5. Les Corts Generals. Composició, atribucions i funcionament. 
6. Els òrgans de les administracions públiques. Creació, modificació i supressió d'òrgans. El principi 

de jerarquia. El principi de coordinació administrativa. La transferència de facultat d'exercici de 
competències. La delegació de competències. Incompetència i conflictes d'atribucions. Òrgans 
col·legiats. Abstenció i recusació. 

7. El deure administratiu de resolució expressa i la tècnica substitutòria dels actes presumptes. La 
responsabilitat de la no resolució en termini. El règim dels actes presumptes. 

8. Disposicions i actes administratius. Activitat jurídica i activitat material de l'Administració. 
Requisits. Motivació i forma d'expressió. 

9. El procediment administratiu. Significació, naturalesa i finalitats del procediment. Classificació dels 
procediments. Els principis bàsics en l'ordenació del procediment. L'estructura del procediment: 
Iniciació del procediment, els efectes de la iniciació del procediment. La instrucció del 
procediment. La finalització. 

10. Eficàcia i execució dels actes administratius. Executivitat i executorietat. L'eficàcia dels actes 
administratius en el temps. Notificació i publicació dels actes administratius. Execució dels actes 
administratius. 

11. Procediment sancionador. Idees generals. Principis del procediment sancionador. Fases del 
procediment sancionador. Procediment administratiu previ a l'exercici d'accions civils i laborals. 

12. La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques i de les seves autoritats i altre 
personal al seu servei. Principis de responsabilitat. Concurrència de responsabilitats. Jurisdicció 
competent en matèria de responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques. 

13. Els procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial. 
Àmbit d'aplicació. Objecte. Òrgans competents. Procediment general: Iniciació, actes d'instrucció, 
pràctica de proves. Informe, audiència, dictamen i terminació. Procediment abreviat: Audiència, 
dictamen i terminació. 

14. Objecte i àmbit d’aplicació de Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat 
pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. Classes de personal al servei de les 
administracions públiques. Funcionaris de carrera. Funcionaris interins. Personal de laboral. 
Personal eventual. Personal directiu. 

15. Drets dels empleats públics. Dret a la carrera professional i a la promoció interna. Drets 
retributius. Dret a la negociació col·lectiva, representació i participació institucional. Dret de 
reunió. Dret a la jornada de treball, permisos i vacances. 

16. Deures dels empleats públics. Codi de conducta. Accés a l’ocupació pública i adquisició de la 
relació de servei. Pèrdua de la relació de servei. Situacions administratives. 

17. Les entitats locals: Enumeració i classificació. Òrgans de govern i Administració de les diferents 
entitats locals. Capacitat jurídico privada. Autonomia i potestats administratives de les entitats 
locals territorials i principis constitucionals d'actuació administrativa. 

18. L'Estatut dels membres de les Corporacions locals. Procediment d'elecció, durada del mandat. 
Suspensió i pèrdua de la condició de membre de la Corporació. Incompatibilitats. Drets i deures. 
Responsabilitats. Registre d'interessos. Els grups polítics. 

19. L'organització necessària dels ajuntaments i dels consells comarcals. Constitució, vigència i 
finalització del mandat. Complements de la constitució i de les estructures municipals. 

20. L'alcalde i el president del Consell Comarcal. Elecció i destitució. Competències. Delegacions. Els 
tinents d'alcalde. Funcions dels tinents d'alcalde. 

21. El Ple. Composició. Competències. Delegacions del Ple. Les sessions. Concepte i convocatòria 
de les sessions ordinàries, extraordinàries i urgents. L'ordre del dia. Examen dels antecedents. 
Lloc, temps i publicitat de les sessions. L'assistència a la sessió. Desenvolupament de la sessió. 
El debat i el seu desenvolupament. Abstenció en els afers d'interès personal. Intervenció dels 
membres de la Corporació. El Ple. Les votacions. Desenvolupament de la votació. Adopció 
d'acords. Sentit del vot i classes de votacions. 

22. La Comissió de Govern. Competències. Classes i règim de les sessions. 
23. Control i fiscalització pel Ple de l'actuació dels òrgans de govern. La moció de censura. 
24. Règim general de les delegacions. Control de delegació. L'avocació. La prohibició de subdelegar. 

Vigència. 
25. Òrgans complementaris de les entitats locals territorials. Els regidors i consellers delegats. 

Caràcter i atribucions de les Comissions Informatives. Composició. Règim i desenvolupament de 
les sessions de les Comissions Informatives. El funcionament dels altres òrgans complementaris. 



 

 

 

26. Les normes reguladores del procediment administratiu de les entitats locals. Ordenació i custòdia 
de documents i expedients. El Registre de documents. Presentació de documents: Llocs i rebuts 
probatoris. Certificacions del Registre. 

27. Els expedients. Capacitat d'obrar, legitimació i presentació. L'inici de procediment. Adopció de 
mesures provisionals. Còmput de terminis. Informes. Terminació del procediment administratiu 
local. Caducitat de l'expedient. Arxiu de l'expedient. 

28. El dret d'informació dels interessats en el procediment. Intervenció dels interessats. Abstenció i 
recusació de funcionaris i membres de la Corporació. Resolució i comunicacions administratives. 
Notificacions. Publicitat i comunicacions dels actes i acords locals. 

29. Les actes. Els requisits de les actes. El llibre d'actes. El llibre de resolucions del President de la 
Corporació. El llibre d'actes de sessions de la Comissió de Govern. Facultats certificants. 
Requisits dels certificats. Dret d'informació. Executivitat d'actes i acords. 

30. Impugnació d'actes i acords pels interessats i pels membres de la Corporació. Impugnació d'actes 
i acords per l'Estat o la Generalitat de Catalunya. Suspensió i impugnació dels actes i acords pel 
Delegat del Govern. 

31. La revisió d'actes i acords en via administrativa. Impugnació de disposicions i actes per les 
entitats locals territorials. De l'exercici d'accions. Conflictes d'atribucions i competències. 

32. L'Estatut del veí. Drets i deures del veí. Publicitat de les sessions i participació ciutadana. 
Possibilitat d'intervenció d'associacions o entitats i del públic en les sessions del Ple de la 
Corporació. Publicació de convocatòries i Ordres del dia, i actes i acords locals. El dret de petició. 

33. L'activitat administrativa local. Els principis generals de l'activitat. Els principis de l'activitat 
administrativa de limitació. Els principis de la potestat d'ordenació. Els principis de l'activitat de 
foment. Els principis de l'activitat de servei públic. 

34. Les obres públiques locals. Concepte i classes. El projecte d'obres locals. Unitat o fraccionament 
de les obres. Autor del projecte i eficàcia del projecte. Avantprojectes i bases tècniques. 
Contingut, aprovació, modificació i revisió dels projectes. Execució i direcció de les obres. 

35. L'activitat local d'ordenació i intervenció administrativa. Ordenances i bans. Llicències i altres 
activitats de control preventiu. Comunicació prèvia. Ordres individuals de manament. Ordenació 
sectorial i autoritzacions reglamentàries. 

36. Potestat sancionadora. Competència. Sancions. Execució subsidiària. Prescripció. Procediments 
coincidents. Procediment sancionador. Caducitat del procediment. 

37. L'activitat de foment i promoció d'activitats socials i econòmiques. Les subvencions. L'acció 
concertada. 

38. L'exercici d'activitats econòmiques pels ens locals. Concepte de servei públic. Concepte d'activitat 
econòmica. Règim jurídic de l'activitat dels ens locals. 

39. Els serveis públics locals. Establiment, prestació i supressió dels serveis públics. Serveis mínims 
obligatoris. Implantació dels serveis per la comarca. Serveis públics essencials reservats. 

40. Les formes de gestió dels serveis públics. Concepte de les formes de gestió. Administracions de 
cobertura i formes de gestió. Gestió indiferenciada. Gestió desconcentrada. Organismes 
autònoms locals. Societats d'ens local o amb capital íntegrament públic. 

41. Les formes de gestió indirecta. La concessió: Objecte, règim concessional, procediment 
d'atorgament de la concessió. Contingut de la concessió: Drets i deures de les parts. Intervenció 
del servei. Extinció de la concessió. La gestió interessada: Concepte, contingut contractual, 
procediment. El concert: Concepte, el gestor, la duració, el preu i les normes d'aplicació. 
L'arrendament de serveis: Concepte. Elements de l'arrendament d'instal·lacions. 

42. Les societats mercantils d'economia mixta. El procediment de creació. Les societats gestores de 
segon grau o en cadena. Clàusules especials dels Estatuts de la societat local d'economia mixta. 
Control públic de la societat local d'economia mixta. Prohibicions d'ajuts. Aportacions. 
Organització. Amortització del capital privat. 

43. Les tarifes dels serveis locals. Concepte. Naturalesa jurídica. Quantificació. Procediment 
d'aprovació. Estructura i revisió de tarifes. 

44. Les relacions interadministratives dels ens locals. Els convenis interadministratius dels ens locals. 
L'objecte com a element definidor dels convenis interadministratius. Les fonts dels convenis 
interadministratius. Concepte i classes. Competència i procediment. Compliment i extinció. 

45. Els consorcis locals. Concepte i naturalesa. El consorci com a administració de cobertura. 
Subjectes. Objecte. Potestats administratives. Procediment de creació. El consorci i les 
comarques. Els Estatuts. 

46. El pressupost i la despesa pública. Contingut i aprovació. Crèdits i les seves modificacions. 
Execució i liquidació. 



 

 

 

47. Els recursos de les hisendes locals. Taxes: fet imposable, subjectes passius, quantia i 
meritament. Preus públics: concepte, quantia i obligació de pagament, gestió, cobrament i fixació. 
Operacions de crèdit. 

48. La regulació del servei de menjador segons el Decret 160/1996, 14 de maig. La regulació del 
servei escolar de transport per al desplegament de l’alumnat en educació obligatòria segons el 
Decret 161/1996, de 14 de maig. 

49. Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Delimitació dels tipus 
contractuals. Contractes subjectes a una regulació harmonitzada. Contractes administratius i 
contractes privats.  

50. Necessitat i idoneïtat del contracte. Termini de durada dels contractes. Llibertat de pactes i 
contingut mínim dels contractes. Perfecció i forma del contracte.  

51. Règim d'invalidesa. Supòsits d'invalidesa. Causes de nul·litat i d'anul·labilitat del dret 
administratiu. Revisió d'ofici. Efectes de la declaració de nul·litat i causes d'invalidesa del dret 
civil. Supòsits especials de nul·litat. 

52. Règim especial de revisió de decisions en matèria de contractació i mitjans alternatius de 
resolució de conflictes. Recurs especial en matèria de contractació: actes recurribles, òrgan 
competent per a la resolució, legitimació, mesures provisionals, iniciació del procediment i termini 
d’interposició, efectes derivats de la interposició, tramitació del procediment, resolució i efectes 
d’aquesta. Arbitratge.  

53. Competència per contractar a les entitats locals. Responsable del contracte i perfil del contractant. 
Plataforma de contractació de l'Estat.  

54. Òrgans de contractació. Òrgans d'assistència. Òrgans consultius.  
55. Aptitud per contractar amb el sector públic. Condicions d'aptitud. Empreses no comunitàries. 

Condicions especials de compatibilitat. Normes especials sobre capacitat. Acreditació de la 
capacitat d'obrar. Prohibicions de contractar. Prova de la no concurrència de d’una prohibició de 
contractar. Solvència. Mitjans d'acreditar la solvència. Classificació de les empreses. 
Certificacions de registres oficials de licitadors i empreses classificades.  

56. Objecte del contracte. Preu. Càlcul del valor estimat dels contractes. Revisió de preus en el 
contractes de les administracions públiques. Garanties exigibles en la contractació del sector 
públic. 

57. Modificació dels contractes: Supòsits. Modificacions previstes i no previstes en la documentació 
que regeix la licitació. Procediment. Règim de modificacions per cada tipus contractual.  

58. Expedient de contractació dels contractes de les administracions públiques: tramitació ordinària i 
tramitació abreujada. Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques. Normes 
especials per a la preparació de determinats contractes: d'obres, de concessió d'obra pública, de 
gestió de serveis públics i de col·laboració entre el sector públic i el sector privat. Preparació 
d’altres contractes. 

59. Adjudicació dels contractes de les administracions públiques. Principis d'igualtat i transparència. 
Confidencialitat. Publicitat. Terminis de presentació de les sol·licituds. Proposicions dels 
interessats. Presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs. 
Variants o millores. Successió en el procediment. Subhasta electrònica. Criteris de valoració de 
les ofertes.  Classificació de les ofertes, adjudicació del contracte i notificació de l’adjudicació. 
Ofertes amb valors anormals o desproporcionats. Obligacions d'informació sobre el resultat del 
procediment. Formalització del contracte.  

60. Adjudicació dels contractes de les administracions públiques. Procediment obert. Procediment 
restringit. Procediment negociat. Diàleg competitiu. Normes especials aplicables als concursos de 
projectes. 

61. Pla d’actuació Comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
62. Reglament orgànic del Consell Comarcal.  
63. 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.  

64. 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. 



 

 

 

65. 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. 

66. 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. 

67. 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. 

68. 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. 

69. 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. 

70. 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. 

71. 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. 

72. 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. 

73. 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. 

74. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de l’Ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu: Àmbit. Òrgans i competències.  

75. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: Competència 
territorial dels Jutjats i Tribunals. 

76. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, les parts: 
capacitat processal, legitimació, representació i defensa de les parts.  



 

 

 

77. 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.  

78. 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.  

79. 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. 

80. 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.  

81. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: el 
procediment abreujat. 

82. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: recursos 
contra resolucions processals. Recursos contra provisions i interlocutòries.  

83. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: Recurs 
ordinari d’apel·lació. Recurs de cassació.  

84. 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. 

85. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: execució de 
sentències.  

86. 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.  

87. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: la qüestió 
d’il·legalitat. 

88. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: mesures 
cautelars.  

89. Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa: Incidents i 
invalidesa d’actes processals. Costes processals.  

90. Pla d’integritat ètica Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 

ANNEX V - Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala administrativa, 
escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari de carrera del Consell 
Comarcal. 
 
El sistema de selecció d’aquestes places serà per concurs-oposició i funcionarització per 
promoció interna. Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les 
descrites a la Relació de llocs de treball i s’adscriurà a l’Àrea de Persones i Valors.  
 
1. La Constitució Española de 1978. Principis generals. De la administració local.  
2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol). Drets en l’àmbit polític i 

de l’administració. 
3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol). Organització del 

govern local a Catalunya. La comarca. 
4. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Normes generals de l’activitat de les administracions públiques. Drets dels ciutadans. Llengua 
dels procediments. Registres.  

5. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
Arxiu de documents. Col·laboració de les persones. 

6. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
Compareixença de les persones. Responsabilitat de la tramitació. Obligació de resoldre. 

7. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat.  

8. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Emissió de documents per part de les administracions públiques. 

9. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
Validesa i eficàcia de les còpies efectuades per les administracions públiques.  



 

 

 

10. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Compareixença dels ciutadans. Obligatorietat de terminis. Còmput. Ampliació. Tramitació 
d’urgència. 

11. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
12. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Silenci administratiu. Manca de resolució expressa en procediments iniciats d’ofici. 
13. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Obligació de resoldre.  
14. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Silenci administratiu. Manca de resolució expressa en procediments iniciats d’ofici. 
15. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Producció i contingut dels actes administratius. Motivació i Forma. Executivitat. Efectes. 
Notificació. Publicacions. 

16. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Nul·litat de ple dret i anul·labilitat del actes administratius. 

17. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Procediment administratiu comú. Inici i ordenació del procediment 

18. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Instrucció del procediment administratiu comú.  

19. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Finalització del procediment.  

20. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Execució.  

21. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
La revisió dels actes en via administrativa. Recursos administratius. Principis generals. Objecte i 
classes.  

22. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Fi de la via administrativa. Interposició del recurs. Suspensió de l’execució. Audiència dels 
interessats. Resolució.  

23. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Recurs d’alçada: objecte i terminis.  

24. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Recurs potestatiu de reposició: objecte i terminis.  

25. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Recurs extraordinari de revisió: objecte i terminis.  

26. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, objecte i àmbit subjectiu. 
27. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic . Els òrgans de les administracions 

públiques. Dels òrgans administratius. Competència.  
28. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Els òrgans de les administracions 

públiques. Òrgans col·legiats. Funcionament.  
29. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic Òrgans col·legiats de les diferents 

administracions públiques. Funcionament. Règim. Convocatòries i sessions. Actes. 
30. 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.  
31. 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 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.  

32. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya. Competències comarcals. Principies de la prestació de 
serveis. L’assistència i cooperació als municipis. 

33. Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya. Pla d’actuació comarcal. Assessorament als municipis.  

34. Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), aprovat pel Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre Objecte. Àmbit d’aplicació.  

35. Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), aprovat pel Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre Públic Concepte i classes d’empleats públics: funcionaris de 
carrera, funcionaris interins, personal laboral. Personal eventual i personal directiu.  



 

 

 

36. Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), aprovat pel Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre: Drets i Deures dels Empleats Públics. Accés a l’ocupació 
pública. Adquisició i pèrdua de la relació de servei.  

37. Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), aprovat pel Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubr: Règim disciplinari: responsabilitat disciplinària, exercici de la 
potestat disciplinària. Faltes, sancions i prescripció. Procediment disciplinari.  

38. Decret 214/1990, de 30 de juliol, Reglament del personal al servei de les entitats locals.  Àmbit del 
reglament. 

39. Decret 214/1990, de 30 de juliol, Reglament del personal al servei de les entitats locals. Plantilles 
i relació de llocs de treball 

40. Decret 214/1990, de 30 de juliol. Reglament del personal al servei de les entitats local. Sistemes 
de selecció del personal funcionari. Accés a les diverses categories de personal laboral.  

 
 

ANNEX VI- Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala administrativa, 
escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari de carrera del Consell 
Comarcal. 

 
El sistema de selecció d’aquestes places serà per concurs-oposició i funcionarització per 
promoció interna. Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les 
descrites a la Relació de llocs de treball i s’adscriurà a l’Àrea de Polítiques Socials i d’igualtat, en 
l’Àmbit d’Autonomia. 

 
1. La Constitució Española de 1978. Principis generals. De la administració local.  
2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol). Drets en l’àmbit polític i 

de l’administració. 
3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol). Organització del 

govern local a Catalunya. La comarca. 
4. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Normes generals de l’activitat de les administracions públiques. Drets dels ciutadans. Llengua 
dels procediments. Registres.  

5. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
Arxiu de documents. Col·laboració de les persones. 

6. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
Compareixença de les persones. Responsabilitat de la tramitació. Obligació de resoldre. 

7. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat.  

8. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Emissió de documents per part de les administracions públiques. 

9. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
Validesa i eficàcia de les còpies efectuades per les administracions públiques.  

10. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Compareixença dels ciutadans. Obligatorietat de terminis. Còmput. Ampliació. Tramitació 
d’urgència. 

11. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 
12. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Silenci administratiu. Manca de resolució expressa en procediments iniciats d’ofici. 
13. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Obligació de resoldre.  
14. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Silenci administratiu. Manca de resolució expressa en procediments iniciats d’ofici. 
15. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Producció i contingut dels actes administratius. Motivació i Forma. Executivitat. Efectes. 
Notificació. Publicacions. 

16. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Nul·litat de ple dret i anul·labilitat del actes administratius. 

17. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Procediment administratiu comú. Inici i ordenació del procediment 

18. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Instrucció del procediment administratiu comú.  



 

 

 

19. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Finalització del procediment.  

20. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Execució.  

21. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
La revisió dels actes en via administrativa. Recursos administratius. Principis generals. Objecte i 
classes.  

22. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Fi de la via administrativa. Interposició del recurs. Suspensió de l’execució. Audiència dels 
interessats. Resolució.  

23. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Recurs d’alçada: objecte i terminis.  

24. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Recurs potestatiu de reposició: objecte i terminis.   

25. Els òrgans de les administracions públiques. Creació d’òrgans administratius. Competència.  
26. Delegació de competències. Avocació. Encàrrec de gestió. Delegació de firma. Comunicació 

entre òrgans. Instruccions i odres de servei.  
27. Els òrgans de les administracions públiques. Òrgans col·legiats. Abstenció i recusació. 
28. 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.  
29. 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.  
30. Les competències i l’assistència i cooperació als municipis. 
31. Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), aprovat pel Reial decret 

legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre Objecte. Àmbit d’aplicació.  
32. Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), aprovat pel Reial decret 

legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre Públic Concepte i classes d’empleats públics: funcionaris de 
carrera, funcionaris interins, personal laboral. Personal eventual i personal directiu.  

33. Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), aprovat pel Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre: Drets i Deures dels Empleats Públics. Accés a l’ocupació 
pública. Adquisició i pèrdua de la relació de servei.  

34. Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), aprovat pel Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre c Situacions administratives.  

35. Pla d’actuació comarcal Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
36. Sistema de serveis socials. Finalitat dels serveis socials. Objectius de les polítiques de serveis 

socials. 
37. Principis rectors del sistema públic dels serveis socials. Titulars del dret a accedir als serveis 

socials. Situacions amb necessitat d'atenció especial. Garantia dels drets i les llibertats 
fonamentals. Dret d'accés als serveis socials. Deures amb relació als serveis socials. 

38. Tipologia dels serveis. Definició. Estructura. Els serveis socials bàsics. Funcions dels serveis 
socials bàsics. Els serveis socials especialitzats. Funcions dels serveis socials especialitzats. 

39. La Cartera de serveis socials del sistema públic de serveis socials. Principis de l'organització 
territorial. Àrees bàsiques de serveis socials. Àmbit territorial de prestació dels serveis socials 
especialitzats. 

40. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de la autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència (LAPAD). 

 
ANNEX VII - Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica, 
escala d’administració especial, de la plantilla del personal funcionari de carrera del Consell 
Comarcal. 

 
El sistema de selecció d’aquestes places serà per concurs-oposició i funcionarització per 
promoció interna. Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les 
descrites a la Relació de llocs de treball i s’adscriurà a l’Àrea de Desenvolupament local, del 
Servei de Turisme.  
 
1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar: principis 

generals. Els procediments de reforma. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Supòsits 
de suspensió. Garanties. Els deures.  



 

 

 

2. Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre del Tribunal constitucional. El Tribunal Constitucional: 
composició i competències. Processos i recursos.  

3. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. 
El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.  

4. El Govern: funcions, potestats i composició. Designació i remoció del Govern i del president. 
Relacions amb les Corts Generals. 

5. El poder judicial: funcions i principis. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El 
Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

6. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis 
orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'harmonització.  

7. L'organització territorial de l'Estat: l'Administració local. Ens que l'integren. La Llei de bases del 
règim local. La regulació del règim local a Catalunya.  

8. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Òrgans necessaris i òrgans 
complementaris. Organització i competències municipals. Règims municipals especials.  

9. L'organització comarcal de Catalunya.  
10. La província en el règim local. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Competències. Altres 

entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi. 
11. L'Administració institucional i corporativa a Catalunya. Els organismes autònoms. Els col·legis 

professionals. 
12. Els estatuts d'autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia 

competencial. Organització de les comunitats autònomes. L'Estatut d'autonomia de Catalunya; 
estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Els procediments de reforma.  

13. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, de desenvolupament legislatiu i 
executives.  

14. El Parlament de Catalunya. El sistema electoral i l'estatut dels diputats. Organització i 
funcionament. La funció legislativa i la funció d'impuls i control de l'acció política o de govern.  

15. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, 
atribucions i funcions. Relacions entre el President de la Generalitat, el Govern i el Parlament.  

16. Òrgans institucionals de la Generalitat. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El 
Consell Consultiu. 

17. Característiques de l'ordenament jurídic comunitari. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els 
reglaments. Les directives. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament 
Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.  

18. L'Administració pública: concepte i principis. La divisió de poders i l'estat de dret: el dret 
administratiu. El principi de legalitat. L'activitat discrecional de l'Administració. Control de la 
discrecionalitat. La desviació de poder.  

19. Les activitats de l’Administració pública. Els principis de l’activitat administrativa. Classificació 
material: activitat de limitació, de foment i de servei públic. Altres formes d’activitat administrativa: 
econòmica, arbitral, planificadora i inspectora. Els principis de transparència i bon govern. 

20. El reglament: concepte i classes de reglaments. Fonaments i límits de la potestat reglamentària.  
21. La relació jurídica administrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les 

administracions públiques. Tipologia de les entitats públiques. Capacitat jurídica dels ens públics.  
22. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos 

legítims. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar.  
23. L'organització administrativa: principis. L'òrgan administratiu: concepte, elements i naturalesa. 

Classes d'òrgans. Els òrgans col·legiats.  
24. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Criteris de delimitació i formes 

d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i 
la substitució. La coordinació administrativa.  

25. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma. 
El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. Executivitat de l'acte 
administratiu. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat. 
Convalidació.  

26. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu 
comú: regulació.  

27. L'estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis 
administratius: regulació i jurisprudència. L'elaboració de les disposicions administratives de 
caràcter general.  



 

 

 

28. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Revocació dels actes administratius. Els 
recursos administratius: objecte i classes. Recurs d’alçada, potestatiu de reposició i extraordinari 
de revisió. Les reclamacions prèvies a l'exercici d'accions civils i laborals.  

29. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica: pilars i 
principis. El model d’administració electrònica de Catalunya. El règim jurídic de l’administració 
electrònica: regulació estatal i de la Generalitat de Catalunya.  

30. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa i regulació. El recurs contenciós 
administratiu: les parts, capacitat processal, legitimació, representació i defensa. Actes 
impugnables. La sentència en el procediment contenciós. Execució. Recursos. El recurs 
contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.  

31. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. L'acció de 
responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions 
públiques. 

32. Patrimoni de les administracions públiques; concepte, naturalesa i classificació. Les prerrogatives 
de l’Administració; afectació, mutació i adscripció. Adquisició i defensa del patrimoni. Ús i 
explotació; els negocis jurídics patrimonials.  

33. La contractació administrativa: concepte i fonts. Incidència del dret comunitari europeu. Principis 
bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Àmbit d'aplicació subjectiva. 
Classificació dels contractes i règim jurídic.  

34. La selecció del contractista: formes i procediments d'adjudicació. Contingut i efectes dels 
contractes administratius: prerrogatives de l'Administració. La revisió de preus i l'equilibri financer. 
L'extinció dels contractes administratius: el compliment i la resolució.  

35. La potestat sancionadora administrativa. El procediment sancionador.  
36. La transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. La 

protecció de dades de caràcter personal. 
37. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Delimitació dels tipus 

contractuals. Contractes subjectes a una regulació harmonitzada. Contractes administratius i 
contractes privats. 

38. Necessitat i idoneïtat del contracte. Termini de durada dels contractes. Llibertat de pactes i 
contingut mínim dels contractes. Perfecció i forma del contracte. 

39. Competència per contractar a les entitats locals. Responsable del contracte i perfil del contractant.  
40. Plataforma de contractació de l’Estat. Òrgans de contractació. Òrgans d’assistència. Òrgans 

consultius. 
41. Aptitud per contractar amb el sector públic. Condicions d’aptitud. Empreses no comunitàries. 

Acreditació de la capacitat d’obrar. Prohibicions de contractar: prova. Solvència. Mitjans 
d’acreditar la solvència. Classificació de les empreses.   

42. Objecte del contracte. Preu. Càlcul del valor estimat dels contractes. Revisió de preus en el 
contractes de les administracions públiques.  

43. Garanties exigibles en la contractació del sector públic. 
44. Expedient de contractació dels contractes de les administracions públiques: tramitació ordinària i 

tramitació abreujada. Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques.  
45. Regles aplicables a la preparació dels contractes subscrits per poders adjudicadors que no tinguin 

el caràcter d’administracions públiques i de contractes subvencionats. 
46. Adjudicació dels contractes de les administracions públiques. Principis d’igualtat i transparència. 

Confidencialitat. Publicitat.  Terminis de presentació de les sol·licituds. Proposicions dels 
interessats. Presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs. 
Variants o millores. Successió en el procediment.  

47. Criteris de valoració de les ofertes. Adjudicació provisional i definitiva del contracte. Ofertes amb 
valors anormals o desproporcionats. Obligacions d’informació sobre el resultat del procediment. 
Formalització del contracte.  

48. Adjudicació dels contractes de les administracions públiques. Procediment obert. Procediment 
restringit. Procediment negociat. Diàleg competitiu. Normes especials aplicables als concursos de 
projectes. 

49. Disposicions comuns a les subvencions públiques. Procediments de concessió i gestió.  
50. Control financer de les subvencions. Reintegrament.  
51. El pressupost i la despesa pública. Contingut i aprovació. 
52. Els recursos turístics en el marc de la Llei 13/2002, de 21 de juny de turisme de Catalunya. 
53. Regulació vigent d’establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic. 
54. Les administracions turístiques en el marc de la Llei 13/2002, de 21 de juny de turisme de 

Catalunya. 



 

 

 

55. Impost sobre estades en establiments turístics. 
56. Estratègies per un desenvolupament turístic sostenible 
57. Potencialitats turístiques del Vallès Oriental 
58. Estratègia i àrees de treball de la Diputació de Barcelona en matèria de promoció turística 
59. Impacte econòmic de l’activitat turística al Vallès Oriental. 
60. Pla estratègic de Turisme de Catalunya 2018-2022. Objectius, eixos vertebradors de les accions i 

iniciatives.  
 
ANNEX VIII - Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica, 
escala d’administració especial, de la plantilla del personal funcionari de carrera del Consell 
Comarcal. 

 
El sistema de selecció d’aquestes places serà per concurs-oposició i funcionarització per 
promoció interna. Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les 
descrites a la Relació de llocs de treball i s’adscriurà a l’Àrea de Serveis Jurídics, Servei de Millora 
i Estratègia Corporativa, de l’Observatori. 
 
1. Els principis fonamentals del règim polític espanyol. L’estat social i democràtic de dret: les 

manifestacions constitucionals de l’estat de dret, les manifestacions constitucionals de l’estat 
social de dret, les manifestacions constitucionals de l’estat democràtic de dret.  

2. El sistema parlamentari espanyol. Les Corts Generals. La composició del Congrés dels Diputats. 
La composició del Senat. L’estatus dels parlamentaris. Estructura interna i funcionament.  

3. El Govern. L’estructura i les funcions del Govern. El president del Govern: el nomenament del 
president del Govern i les funcions del president. L’administració: principis generals i el control de 
l’administració.  

4. El poder judicial. La independència. La unitat jurisdiccional. L’organització judicial espanyola. Els 
principis d’actuació del poder judicial.  

5. El Tribunal Constitucional. Composició. Funcionament. El actes del Tribunal. Les competències del 
Tribunal Constitucional. El control de constitucionalitat de les lleis. El recurs d’empara.  

6. La llei. Concepte. El procediment legislatiu. La llei orgànica. Els tractats internacionals. La posició 
de la llei a l’ordenament jurídic: la força de llei, les reserves de llei, el principi de legalitat.  

7. El decret legislatiu. La delegació legislativa: concepte i funció; la seva naturalesa jurídica. Els límits 
de la delegació: textos articulats i textos refosos. L’exercici de la delegació legislativa. El controls: 
control parlamentari, control jurisdiccional.  

8. El decret llei. La legislació d’urgència: caràcter i justificació. El supòsit habilitant. L’elaboració del 
decret llei. La conversió. El control jurisdiccional del decret llei.  

9. El reglament. Concepte i classes. Fonament i titularitat de la potestat reglamentària. La relació 
jeràrquica entre llei i reglament. Les reserves de llei i el reglament. La remissió normativa.  

10. L’Estatut d’autonomia de Catalunya. La Generalitat. Els drets històrics. Símbols. El territori. La 
capital. Eficàcia territorial de les normes.  

11. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Drets i deures de l’àmbit civil i social. Drets en l’àmbit polític i 
de l’administració. Drets i deures lingüístics.  

12. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya El Parlament, El president o la presidenta de la Generalitat. El 
Consell i l’Administració de la Generalitat. Altres institucions de la Generalitat.  

13. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Tipologia de les competències. Matèries de les 
competències.  

14. Dret de sufragi actiu i dret de sufragi passiu a les eleccions municipals. Causes d’incompatibilitat. 
Mandat i constitució de les corporacions municipals.  

15. Àmbit d’aplicació de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. Objecte de la Llei. Principis generals.  

16. Principis de les relacions entre les administracions públiques. Conferències sectorials i altres 
òrgans de cooperació. Convenis de col·laboració. Plans i programes conjunts. Efectes dels 
convenis Relacions amb l’administració local. Comunicacions a les Comunitats Europees.  

17. Els òrgans de les administracions públiques. Principis generals i competència. Creació d’òrgans 
administratius. Competència. Delegació de competències. Avocació. Encàrrec de gestió. 
Delegació de firma. Suplència. Coordinació de competències. Comunicació entre òrgans. 
Instruccions i ordres de servei.  

18. Els òrgans de les administracions públiques. Òrgans col·legiats. Règim. President. Membres. 
Secretari. Convocatòries i sessions. Actes. Abstenció i recusació. 



 

 

 

19. Concepte d’interessat. Capacitat d’obrar. Representació. Pluralitat d’interessats. Identificació dels 
interessats.  

20. Normes generals de l’activitat de les administracions públiques. Drets dels ciutadans. Llengua dels 
procediments. Dret d’accés a arxius i registres. Registres. Col·laboració dels ciutadans. 
Compareixença dels ciutadans. Responsabilitat de la tramitació. Incorporació de mitjans tècnics. 
Validesa i eficàcia dels documents i còpies.  

21. Normes generals de l’activitat de les administracions públiques. Obligació de resoldre. Silenci 
administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat. Manca de resolució expressa en 
procediments iniciats d’ofici. Obligatorietat de terminis. Còmput. Ampliació. Tramitació d’urgència. 

22. Les disposicions i els actes administratius. Jerarquia i competència. Publicitat i inderogabilitat 
singular. Requisits dels actes administratius. 

23. Eficàcia dels actes administratius. Nul·litat i anul·labilitat.  
24. Procediment administratiu comú. Inici i ordenació del procediment.  
25. Instrucció del procediment administratiu comú.  
26. Finalització del procediment. Execució.  
27. La revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revisió de disposicions i actes nuls. 

Declaració de la lesivitat dels actes nuls. Suspensió. Revocació d’actes i rectificació d’errors. 
Límits de revisió. 

28. 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. Recurs d’alçada: objecte i terminis. Recurs potestatiu de reposició: objecte i 
terminis. Recurs extraordinari de revisió: objecte i terminis.  

29. Les reclamacions prèvies a l’exercici de les accions civils i laborals. Naturalesa i efectes. 
Reclamació prèvia a la via judicial civil: iniciació, instrucció i resolució. Reclamació prèvia a la via 
judicial laboral.  

30. La potestat sancionadora. Principis de la potestat sancionadora. Principi de legalitat. 
Irretroactivitat. Principi de tipicitat. Responsabilitat. Principi de proporcionalitat. Prescripció. 
Concurrència de sancions.  

31. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. La responsabilitat patrimonial de 
les autoritats públiques i del personal al servei de les administracions públiques.  

32. Els procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat patrimonial.  
33. Criteris de l’organització comarcal de Catalunya. Definició. Divisió i capitalitats comarcals. 

Modificació de les demarcacions comarcals: requisits formals, procediment i canvi de comarca. 
Creació de noves comarques. Canvi de denominació i capitalitat.  

34. 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.  

35. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Delimitació dels tipus 
contractuals. Contractes subjectes a una regulació harmonitzada. Contractes administratius i 
contractes privats. 

36. Necessitat i idoneïtat del contracte. Termini de durada dels contractes. Llibertat de pactes i 
contingut mínim dels contractes. Perfecció i forma del contracte. 

37. Competència per contractar a les entitats locals. Responsable del contracte i perfil del contractant. 
Plataforma de contractació de l’Estat. Òrgans de contractació. Òrgans d’assistència. Òrgans 
consultius. 

38. Aptitud per contractar amb el sector públic. Condicions d’aptitud. Empreses no comunitàries. 
Acreditació de la capacitat d’obrar. Prohibicions de contractar: prova. Solvència. Mitjans d’acreditar 
la solvència. Classificació de les empreses.   

39. Objecte del contracte. Preu. Càlcul del valor estimat dels contractes. Revisió de preus en el 
contractes de les administracions públiques. Garanties exigibles en la contractació del sector 
públic. 

40. Expedient de contractació dels contractes de les administracions públiques: tramitació ordinària i 
tramitació abreujada. Plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques. Regles 
aplicables a la preparació dels contractes subscrits per poders adjudicadors que no tinguin el 
caràcter d’administracions públiques i de contractes subvencionats. 

41. Adjudicació dels contractes de les administracions públiques. Principis d’igualtat i transparència. 
Confidencialitat. Publicitat.  Terminis de presentació de les sol·licituds. Proposicions dels 
interessats. Presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs. 
Variants o millores. Successió en el procediment. Criteris de valoració de les ofertes. Adjudicació 



 

 

 

provisional i definitiva del contracte. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats. Obligacions 
d’informació sobre el resultat del procediment. Formalització del contracte.  

42. Adjudicació dels contractes de les administracions públiques. Procediment obert. Procediment 
restringit. Procediment negociat. Diàleg competitiu. Normes especials aplicables als concursos de 
projectes. 

43. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. 
44. L'activitat de foment i promoció d'activitats socials i econòmiques. Les subvencions. L'acció 

concertada. 
45. Disposicions comuns a les subvencions públiques. Procediments de concessió i gestió.  
46. Control financer de les subvencions. Reintegrament.  
47. L'exercici d'activitats econòmiques pels ens locals. Concepte de servei públic. Concepte d'activitat 

econòmica. Règim jurídic de l'activitat dels ens locals.  
48. Els serveis públics locals. Establiment, prestació i supressió dels serveis públics. Serveis mínims 

obligatoris. Implantació dels serveis per la comarca. Serveis públics essencials reservats.  
49. Les formes de gestió dels serveis públics. Concepte de les formes de gestió. Administracions de 

cobertura i formes de gestió. 
50. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya: objectius i funcionament. Abast territorial de les oficines 

de treball al Vallès Oriental. 
51. La Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació 

de Catalunya.  
52. Europa 2020. L’estratègia de creixement de la Unió Europea. 
53. Procés de justificació econòmica i tècnica d’un programa d’ocupació finançat pel Servei Públic 

d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. 
54. El desenvolupament econòmic local. Principis. Objectius. Principals actuacions. El paper de les 

administracions locals en la promoció de l’ocupació. La perspectiva de gènere en els projectes de 
desenvolupament local. 

55. Polítiques actives d’ocupació i administracions públiques competents.  
56. Els serveis locals d’ocupació. La inserció laboral en relació a col·lectius de difícil integració en el 

mercat ordinari: polítiques, servies i programes. 
57. Estadístiques oficials d'ocupació a Espanya i Catalunya. Característiques generals, censos i 

padrons. Enquestes de població. Fonts de dades: EUROSTAT, INE, IDESCAT. La informació 
estadística sobre el mercat de treball, fonts i tècniques d'anàlisi. Tractament de la informació 
laboral. Indicadors econòmics i taxes del mercat de treball. IPC i taxa d'inflació. Estadístiques del 
mercat de treball i de les relacions laborals, d'ocupació i de salaris. 

58. El mercat de treball a Catalunya i al Vallès Oriental. Evolució de l'ocupació. Els sectors econòmics. 
Població ocupada, població assalariada, treball autònom. Trets i característiques principals de la 
població desocupada. 

59. El Mercat de treball: conceptes bàsics (taxes d’atur, taxes d’ocupació i taxes d’activitat. Diferencies 
entre atur registrar i atur estimat). 

60. La investigació social: disseny i hipòtesis. Mesurar en una investigació: dimensions, variables, 
indicadors, índexs i escales. Projecte i processos en la investigació. L'enquesta com a instrument 
d'investigació social: concepte i fases. El qüestionari: tipus de preguntes. Organització del 
qüestionari. Els grups de discussió: concepte, disseny, formació del grup i funcionament. Anàlisi i 
interpretació del discurs del grup. 
 
 

ANNEX IX  - Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica, 
escala d’administració especial, de la plantilla del personal funcionari de carrera del Consell 
Comarcal. 

 
El sistema de selecció d’aquestes places serà per concurs-oposició i funcionarització per 
promoció interna. Les tasques que es desenvoluparan en aquest lloc de treball seran les 
descrites a la Relació de llocs de treball i s’adscriurà a l’Àrea Polítiques Socials i d’Igualtat, de 
l’àmbit de serveis socials bàsics. 
 
1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. El títol preliminar: principis 

generals. Els procediments de reforma. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Supòsits 
de suspensió. Garanties. Els deures.  

2. El Tribunal Constitucional: composició i competències. Processos i recursos.  



 

 

 

3. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. 
El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.  

4. El Govern: funcions, potestats i composició. Designació i remoció del Govern i del president. 
Relacions amb les Corts Generals. 

5. El poder judicial: funcions i principis. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El 
Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

6. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis 
orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'harmonització.  

7. L'organització territorial de l'Estat: l'Administració local. Ens que l'integren. La Llei de bases del 
règim local. La regulació del règim local a Catalunya.  

8. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Òrgans necessaris i òrgans 
complementaris. Organització i competències municipals. Règims municipals especials.  

9. L'organització comarcal de Catalunya.  
10. La província en el règim local. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Competències. Altres 

entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi. 
11. L'Administració institucional i corporativa a Catalunya. Els organismes autònoms. Els col·legis 

professionals. 
12. Els estatuts d'autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia 

competencial. Organització de les comunitats autònomes. L'Estatut d'autonomia de Catalunya; 
estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Els procediments de reforma.  

13. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, de desenvolupament legislatiu i 
executives.  

14. El Parlament de Catalunya. El sistema electoral i l'estatut dels diputats. Organització i 
funcionament. La funció legislativa i la funció d'impuls i control de l'acció política o de govern.  

15. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, 
atribucions i funcions. Relacions entre el President de la Generalitat, el Govern i el Parlament.  

16. Òrgans institucionals de la Generalitat. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El 
Consell Consultiu. 

17. Característiques de l'ordenament jurídic comunitari. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els 
reglaments. Les directives. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament 
Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.  

18. L'Administració pública: concepte i principis. La divisió de poders i l'estat de dret: el dret 
administratiu. El principi de legalitat. L'activitat discrecional de l'Administració. Control de la 
discrecionalitat. La desviació de poder.  

19. Les activitats de l’Administració pública. Els principis de l’activitat administrativa. Classificació 
material: activitat de limitació, de foment i de servei públic. Altres formes d’activitat administrativa: 
econòmica, arbitral, planificadora i inspectora. Els principis de transparència i bon govern. 

20. El reglament: concepte i classes de reglaments. Fonaments i límits de la potestat reglamentària.  
21. La relació jurídica administrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les 

administracions públiques. Tipologia de les entitats públiques. Capacitat jurídica dels ens públics.  
22. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos 

legítims. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar.  
23. L'organització administrativa: principis. L'òrgan administratiu: concepte, elements i naturalesa. 

Classes d'òrgans. Els òrgans col·legiats.  
24. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Criteris de delimitació i formes 

d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la 
substitució. La coordinació administrativa.  

25. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma. 
El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. Executivitat de l'acte 
administratiu. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat. 
Convalidació.  

26. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú: 
regulació.  

27. L'estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis 
administratius: regulació i jurisprudència. L'elaboració de les disposicions administratives de 
caràcter general.  

28. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Revocació dels actes administratius. Els 
recursos administratius: objecte i classes. Recurs d’alçada, potestatiu de reposició i extraordinari 
de revisió. Les reclamacions prèvies a l'exercici d'accions civils i laborals.  



 

 

 

29. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica: pilars i 
principis. El model d’administració electrònica de Catalunya. El règim jurídic de l’administració 
electrònica: regulació estatal i de la Generalitat de Catalunya.  

30. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa i regulació. El recurs contenciós 
administratiu: les parts, capacitat processal, legitimació, representació i defensa. Actes 
impugnables. La sentència en el procediment contenciós. Execució. Recursos. El recurs 
contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.  

31. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. L'acció de 
responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions 
públiques. 

32. Patrimoni de les administracions públiques; concepte, naturalesa i classificació. Les prerrogatives 
de l’Administració; afectació, mutació i adscripció. Adquisició i defensa del patrimoni. Ús i 
explotació; els negocis jurídics patrimonials.  

33. La contractació administrativa: concepte i fonts. Incidència del dret comunitari europeu. Principis 
bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Àmbit d'aplicació subjectiva. 
Classificació dels contractes i règim jurídic.  

34. La selecció del contractista: formes i procediments d'adjudicació. Contingut i efectes dels 
contractes administratius: prerrogatives de l'Administració. La revisió de preus i l'equilibri financer. 
L'extinció dels contractes administratius: el compliment i la resolució.  

35. La potestat sancionadora administrativa. El procediment sancionador.  
36. La transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. La 

protecció de dades de caràcter personal. 
37. Objectius de les polítiques de serveis socials. Principis del sistema públic dels serveis socials.  

Titulars del dret a accedir als serveis socials. 
38. Situacions amb necessitat d’atenció especial. Garantia dels drets i llibertats fonamentals. Dret 

d’accés als serveis socials. Dret a la informació en l’Àmbit dels serveis socials. 
39. Disposicions generals i tipologia dels serveis i les prestacions. Definició. Estructura. Els serveis 

socials bàsics. Funcions dels serveis socials bàsics. Els serveis socials especialitzats. Funcions 
dels serveis socials especialitzats. Prestacions del sistema públic de serveis socials. Prestacions 
de servei. Prestacions econòmiques. Prestacions tecnològiques. 

40. La cartera de serveis socials del sistema públic de serveis socials. 
41. Competències de les administracions públiques. Responsabilitats públiques. Competències del 

Govern. Competències del departament competent en matèria de serveis socials. Entitats de 
gestió descentralitzada. Competències dels municipis. Competències dels ens locals 
supramunicipals. 

42. Organització territorial dels serveis socials. Principis de l’organització territorial. Àrees bàsiques de 
serveis socials. Àmbit territorial de prestació dels serveis socials especialitzats. 

43. Coordinació i col·laboració interadministratives. Disposició general. Òrgans de coordinació. 
Col·laboració entre les administracions públiques. Sistema d’Informació Social. 

44. Fonts del finançament. Principis del finançament. Finançament d’equipaments públics de serveis 
socials. Finançament dels serveis socials bàsics. Finançament dels serveis socials especialitzats. 
Finançament de la delegació i la descentralització de serveis. Obligacions de l’Administració. 
Participació de l’usuari o usuària en el finançament. Criteris per a l’establiment de la participació 
dels usuaris. 

45. Dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Objecte. Àmbit personal i territorial. 
Responsabilitat ciutadana i pública. Interpretació de les normes relatives als infants i adolescents. 
Principis rectors. L’interès superior de l’infant o l’adolescent. Desenvolupament 
de les potencialitats personals. Dret d’ésser escoltat. Protecció contra els maltractaments No-
discriminació. Perspectiva de gènere i de diversitat funcional. 

46. Protecció pública relativa als maltractaments a infants i adolescents. 
47. Protecció dels infants i els adolescents en situació de risc de desemparament. Serveis públics 

especialitzats i foment de la detecció i l’atenció del maltractament a infants i adolescents. 
48. Definició d’alt risc social en la infància i l’adolescència. Criteris generals. Indicadors de risc i d’alt 

risc social. Els factors de protecció i els factors de risc.  
49. Definició de maltractament infantil i tipologia. Indicadors i elements de detecció del maltractament 

infantil. Els abusos sexuals. Indicadors i elements de protecció. La negligència. Elements de 
detecció. 

50. El desemparament. Procediment de desemparament. Procediment simplificat. Notificació. Efectes 
de la declaració de desemparament. Mesures cautelars. Auxili judicial i policial. Règim de 
recursos.  



 

 

 

51. El desemparament: canvi de circumstàncies, règim de relació i de visites. 
52. Mesures de protecció dels infants i els adolescents desemparats. Acolliment familiar. Acolliment 

convivencial d’acció educativa. Acolliment en centre. Acolliment preadoptiu. 
53. Criteris de territorialitat. Criteris de derivació i traspàs de casos entre EAIAs. 
54. Derivació dels casos dels serveis socials bàsics a l’EAIA. Criteris de priorització dels casos 

derivats a l’EAIA i línies bàsiques del procés d’intervenció. 
55. Situacions administratives dels expedients tècnics. El tancament dels expedients a l’EAIA. 
56. L’adopció. Requisits. Constitució i règim. Adopció internacional. Efectes específics de la filiació 

adoptiva. Extinció. 
57. La potestat del pare i de la mare. Disposicions generals. L’exercici de la potestat. El contingut de la 

potestat. L’extinció de la potestat i els efectes de l’emancipació. La pròrroga i la rehabilitació de la 
potestat. El desemparament. 

58. La tutela. Disposicions generals. La delació de la tutela: la delació voluntària i la tutela dativa. 
Desenvolupament de la tutela. Constitució. Remoció. Exercici. Extinció de la tutela. La guarda de 
fet. 

59. Els aliments entre parents. 
60. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de la autonomia personal i atenció a les 

persones en situació de dependència (LAPAD) 
 

 
 
ANNEX X 
 
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/La senyor/a __________________ amb DNI ___________ adscrit al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, 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 2021 
(Signatura).  
 
 
AREA DE PERSONES I VALORS DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL.  
 

 
2. Publicar íntegrament les Bases en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i la 

ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 17 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio 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, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per 
part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores 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 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, Ignasi Martínez Murciano, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; i per part 
del Grup Comarcal Ciutadans, el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
46. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 10 de novembre de 2021, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS:  
 
1. El 2 de novembre de 2021, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i 

Valors, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
1. El senyor Jose Coy Serrano, amb DNI ***3002**, forma part de la plantilla de personal laboral temporal del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental i ocupa el lloc de treball tècnic superior de l’Àrea de Transformació 
Digital i Innovació Tecnologica, del grup de classificació A1, subescala tècnica, escala d’administració 
general, per desenvolupar les funcions descrites a la Relació de llocs de treball. 
 

2. El 4 de juny de 2021 el senyor Jose Coy Serrano, va entrar una sol·licitud, registre d’entrada E2021009064, 
per la qual sol·licitava la compatibilitat del seu lloc de treball amb les activitats privades relacionades amb 
l’àmbit de les formacions tècniques, creació de contingut i comunity manager, de forma esporàdica i amb 
una dedicació màxima de 4 hores setmanals fora de l’horari de treball habitual del Consell Comarcal.  

 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. L’article 1.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les 

administracions públiques, estableix que el personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei no podrà 
comptabilitzar les seves activitats amb l’exercici, per si mateix o mitjançant substitució, d’un segon lloc de 
treball, càrrec o activitat en el sector públic, tret dels supòsits previstos en aquesta Llei.  
 
El mateix article en el punt 3 estableix que, en tot cas, l’exercici d’un lloc de treball per al personal inclòs en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei serà incompatible amb l’exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat, 
pública o privada, que pugui impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la 
seva imparcialitat o independència. 
 

2. L’article 2.1 c) i 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al servei de 
les administracions públiques, estableix que la present Llei serà aplicable al personal al servei de les 
Corporacions Locals i dels Organismes d'elles dependents. 
 
Així mateix, en l'àmbit delimitat en l'apartat anterior s'entendrà inclòs tot el personal, qualsevol que sigui la 
naturalesa jurídica de la relació d’ocupació. 
 

3. L’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, estableix que el personal comprès en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei només 
podrà exercir un segon lloc de treball o activitat en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa per 
a les funcions docent i sanitària, en els casos a què es refereixen els article 5è i 6è i en els quals, per raó 
d'interès públic, es determini pel Consell de Ministres, mitjançant Reial decret, o òrgan de govern de la 
Comunitat Autònoma, en l'àmbit de les seves respectives competències; en aquest últim supòsit l'activitat 
només podrà prestar-se en règim laboral, a temps parcial i amb durada determinada, en les condicions 
establertes per la legislació laboral.  

 
Així mateix, per a l'exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de 
compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condiciona 
al seu estricte compliment en tots dos. En tot cas l'autorització de compatibilitat s'efectuarà en raó de l'interès 
públic.  
 

4. L’article 14 de la Llei Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al servei de 
les administracions públiques, estableix que l’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o 
industrials fora de les Administracions Públiques requerirà el previ reconeixement de la compatibilitat.  
 



 

 

 

5. L’article 19 de la Llei Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al servei de 
les administracions públiques, estableix a l’apartat b) que queden excloses del regim d’incompatibilitat de la 
mateixa Llei la direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en Centres oficials destinats a la 
formació de funcionaris o professorat, quan no tingui caràcter permanent o habitual ni suposin més de 
setanta-cinc hores a l’any així com la preparació per l’accés a la funció pública en les situacions i forma que 
reglamentàriament es determini, i a l’aparat h) la col·laboració i assistència ocasional a Congressos, 
seminaris, conferències o cursos de caràcter professional.  
 

6. L’article 322 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les 
entitats locals, no es consideren subjectes al règim d’incompatibilitats les activitats següents:  

 

a) les derivades de l'administració del patrimoni personal o familiar, llevat de les que determina l'article 330 
d'aquest Reglament.  

b) La participació en seminaris, cursos o conferències que es desenvolupin en centres oficials destinats a 
la formació de funcionaris, si no tenen un caràcter permanent o habitual i no superen les 75 hores 
anuals.  

c) La participació en tribunals o en òrgans de selecció per a l'ingrés a les administracions públiques.  

d) La participació en exàmens, proves o avaluacions efectuades pel personal docent, si són diferents de 
les que li corresponen habitualment.  

e) L'exercici del càrrec de president, vocal o membre de les juntes rectores de mutualitats o patronats de 
funcionaris sempre que no sigui retribuït. 

f) La producció i la creació literària, artística, científica i tècnica i també la col·laboració en les publicacions 
derivades d'aquelles, sempre que no s'originin com a conseqüència d'una relació de treball o de 
prestació de serveis. 

g)  La participació ocasional en col·loquis i en programes de qualsevol mitjà de comunicació social i també 
la col·laboració i l'assistència ocasional a congressos, seminaris, conferències o cursos de caràcter 
professional, sempre que no s'originin com a conseqüència d'una relació de treball o de prestació de 
serveis. 

h) La realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic i també de cursos d'especialització a què 
es refereix l'article 11 de la Llei 11/1983, de reforma universitària. 
 

 
7. L’article 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les 

entitats locals, estableix que no és possible el reconeixement de compatibilitat amb activitats privades, 
incloses les de caràcter professional, en els supòsits següents: 

 
a) Quan el resultat de l'activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda 

financera o control de l'entitat local en què presti serveis el personal.  
b) Quan l'activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei a què 

estigui adscrit el personal.  
c) Quan l'activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d'horari o la presència física del 

personal amb el que tingui atribuït en l'entitat local.  
d) La pertinença a consells d'administració o òrgans rectors d'empreses o entitats privades si l'activitat 

d'aquestes està directament relacionada amb les que realitzi en la dependència, servei o organisme en 
què presti els seus serveis em l'entitat local.  

e) La realització d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la 
dependència o al servei d'entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut 
en els dos darrers anys o en les que hagi d'intervenir per raó del lloc públic.  

f) L'exercici de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats concessionàries, contractistes d'obres, 
serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o aval de 
l'entitat local, sigui quina sigui la configuració jurídica d'aquelles.  

g) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es refereix l'apartat f).  
h) Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d'interessos de particulars davant l'entitat 

local o dels seus organismes.  
 
8. L’article 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les 

entitats locals, estableix que correspon al ple de la corporació o òrgan màxim de l’entitat local adoptar acords 
resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat d’ofici o a instància de la part interessada, bé 
corresponguin a peticions concretes o afectin a col·lectius determinats.   
 

9. L’article 18 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, estableix que totes les resolucions de compatibilitat per exercir un segon lloc o 
activitat en el sector públic o l’exercici d’activitats privades s’inscriuran en els registres de personal 
corresponents. Aquest requisit serà indispensable, en el primer cas, perquè puguin acreditar-se havers als 
afectats per aquest lloc o activitat. 

 



 

 

 

Per això, 
 
INFORMO: 

 
1. Que es pot autoritzar el senyor Jose Coy Serrano amb DNI ***3002**, la compatibilitat amb les activitats 

privades relacionades amb l’àmbit de les formacions tècniques, creació de contingut i comunity manager en 
les situacions expressades en la sol·licitud (de forma esporàdica i amb una dedicació màxima de 4 hores 
setmanals fora de l’horari de treball habitual del Consell Comarcal).  
 

Autorització que restarà sense efecte en els supòsits següents: 
- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada, impedís o menyscabés l’estricte compliment 

dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència 
 

- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada tingués alguna relació amb els assumptes 
que la persona conegui per raó del càrrec 

 

- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 
 

2. El senyor Jose Coy Serrano està obligat a posar en coneixement d’aquest Consell Comarcal 
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada.” 
 

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 1.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 

personal al servei de les administracions públiques, estableix que el personal comprès 
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei no podrà comptabilitzar les seves activitats amb 
l’exercici, per si mateix o mitjançant substitució, d’un segon lloc de treball, càrrec o 
activitat en el sector públic, tret dels supòsits previstos en aquesta Llei.  
 
El mateix article en el punt 3 estableix que, en tot cas, l’exercici d’un lloc de treball per al 
personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei serà incompatible amb l’exercici de 
qualsevol càrrec, professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o menyscabar 
l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o 
independència. 
 

2. L’article 2.1 c) i 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix que la present Llei serà 
aplicable al personal al servei de les Corporacions Locals i dels Organismes d'elles 
dependents. 
 
Així mateix, en l'àmbit delimitat en l'apartat anterior s'entendrà inclòs tot el personal, 
qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la relació d’ocupació. 
 

3. L’article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix que el personal comprès 
en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei només podrà exercir un segon lloc de treball o 
activitat en el sector públic en els supòsits previstos en la mateixa per a les funcions 
docent i sanitària, en els casos a què es refereixen els article 5è i 6è i en els quals, per 
raó d'interès públic, es determini pel Consell de Ministres, mitjançant Reial decret, o 
òrgan de govern de la Comunitat Autònoma, en l'àmbit de les seves respectives 
competències; en aquest últim supòsit l'activitat només podrà prestar-se en règim 
laboral, a temps parcial i amb durada determinada, en les condicions establertes per la 
legislació laboral.  

 



 

 

 

Així mateix, per a l'exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa 
autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i 
horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en tots dos. En tot 
cas l'autorització de compatibilitat s'efectuarà en raó de l'interès públic.  
 

4. L’article 14 de la Llei Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix que l’exercici d’activitats 
professionals, laborals, mercantils o industrials fora de les Administracions Públiques 
requerirà el previ reconeixement de la compatibilitat.  
 

5. L’article 19 de la Llei Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix a l’apartat b) que queden 
excloses del regim d’incompatibilitat de la mateixa Llei la direcció de seminaris o el dictat 
de cursos o conferències en Centres oficials destinats a la formació de funcionaris o 
professorat, quan no tingui caràcter permanent o habitual ni suposin més de setanta-cinc 
hores a l’any així com la preparació per l’accés a la funció pública en les situacions i 
forma que reglamentàriament es determini, i a l’aparat h) la col·laboració i assistència 
ocasional a Congressos, seminaris, conferències o cursos de caràcter professional.  
 

6. L’article 322 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 
personal al servei de les entitats locals, no es consideren subjectes al règim 
d’incompatibilitats les activitats següents:  

 
a) les derivades de l'administració del patrimoni personal o familiar, llevat de les que 

determina l'article 330 d'aquest Reglament.  
b) La participació en seminaris, cursos o conferències que es desenvolupin en centres 

oficials destinats a la formació de funcionaris, si no tenen un caràcter permanent o 
habitual i no superen les 75 hores anuals.  

c) La participació en tribunals o en òrgans de selecció per a l'ingrés a les 
administracions públiques.  

d) La participació en exàmens, proves o avaluacions efectuades pel personal docent, si 
són diferents de les que li corresponen habitualment.  

e) L'exercici del càrrec de president, vocal o membre de les juntes rectores de 
mutualitats o patronats de funcionaris sempre que no sigui retribuït. 

f) La producció i la creació literària, artística, científica i tècnica i també la col·laboració 
en les publicacions derivades d'aquelles, sempre que no s'originin com a 
conseqüència d'una relació de treball o de prestació de serveis. 

g)  La participació ocasional en col·loquis i en programes de qualsevol mitjà de 
comunicació social i també la col·laboració i l'assistència ocasional a congressos, 
seminaris, conferències o cursos de caràcter professional, sempre que no s'originin 
com a conseqüència d'una relació de treball o de prestació de serveis. 

h) La realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic i també de cursos 
d'especialització a què es refereix l'article 11 de la Llei 11/1983, de reforma 
universitària. 

 
7. L’article 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 

personal al servei de les entitats locals, estableix que no és possible el reconeixement de 
compatibilitat amb activitats privades, incloses les de caràcter professional, en els 
supòsits següents: 

 
a) Quan el resultat de l'activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, llicència, 

permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti serveis el personal.  
b) Quan l'activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o 

servei a què estigui adscrit el personal.  



 

 

 

c) Quan l'activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d'horari o la 
presència física del personal amb el que tingui atribuït en l'entitat local.  

d) La pertinença a consells d'administració o òrgans rectors d'empreses o entitats 
privades si l'activitat d'aquestes està directament relacionada amb les que realitzi en 
la dependència, servei o organisme en què presti els seus serveis em l'entitat local.  

e) La realització d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel 
seu compte o sota la dependència o al servei d'entitats o de particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en les que 
hagi d'intervenir per raó del lloc públic.  

f) L'exercici de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats concessionàries, 
contractistes d'obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de 
monopolis o amb participació o aval de l'entitat local, sigui quina sigui la configuració 
jurídica d'aquelles.  

g) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es 
refereix l'apartat f).  

h) Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d'interessos de 
particulars davant l'entitat local o dels seus organismes.  

 
8. L’article 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del 

personal al servei de les entitats locals, estableix que correspon al ple de la corporació o 
òrgan màxim de l’entitat local adoptar acords resolutoris sobre situacions de 
compatibilitat o incompatibilitat d’ofici o a instància de la part interessada, bé 
corresponguin a peticions concretes o afectin a col·lectius determinats.   
 

9. L’article 18 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre de 1984, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, estableix que totes les resolucions 
de compatibilitat per exercir un segon lloc o activitat en el sector públic o l’exercici 
d’activitats privades s’inscriuran en els registres de personal corresponents. Aquest 
requisit serà indispensable, en el primer cas, perquè puguin acreditar-se havers als 
afectats per aquest lloc o activitat. 

 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Autoritzar el senyor Jose Coy Serrano amb DNI ***3002**, la compatibilitat amb les 

activitats privades relacionades amb l’àmbit de les formacions tècniques, creació de 
contingut i comunity manager en les situacions expressades en la sol·licitud (de forma 
esporàdica i amb una dedicació màxima de 4 hores setmanals fora de l’horari de treball 
habitual del Consell Comarcal).  
 

2. Deixar sense efectes aquesta autorització en els supòsits següents: 
- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada, impedís o menyscabés l’estricte 

compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència 
 

- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada tingués alguna relació amb els 
assumptes que la persona conegui per raó del càrrec 

 
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 

 
3. Establir l’obligació del senyor Jose Coy Serrano està obligat a posar en coneixement 

d’aquest Consell Comarcal qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de 
la segona activitat declarada. 
 



 

 

 

4. Inscriure la resolució de compatibilitat en el registre de personal.  
 

5. Notificar aquest acord a les persones interessades.”  
 
El president 
 
Alguna intervenció? 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, Ignasi Martínez Murciano, 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 Emilio 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, Àlex Valiente 
Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya 
(Junts), els senyors i les senyores 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 l’abstenció de, per part del Grup 
Comarcal Ciutadans, el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
47. Aprovar l’expedient 26 de modificació de crèdits del Pressupost general 
d’ingressos i despeses de l’exercici 2021, en la seva modalitat de generació de 
crèdits. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 10 de novembre de 2021, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 6 d´octubre de 2021, el senyor Carles Fernàndez Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 4 d’octubre de 2021, el senyor Àlex Valiente Almazán, Conseller de l’Àrea de Turisme ha 

emès l’informe que diu” 

 
1. El Ple del Consell Comarcal del dia 16 desembre de 2021 va aprovar el pressupost de 

despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental. L’orgànica 43 correspon a 
Turisme i Xarxa de Productes de la Terra per un import total de 222.004,95 € amb el detall 
següent: 

                TURISME I XARXA PRODUCTES DE LA TERRA.

DESPESA 

DENOMINACIÓ PRESSUPOST 2021 PARTIDA DESCRIPCIÓ PRESSUPOST 2021

43 43000 13000 DL- XPT I TURISME RETRIBUCIONS BÀSIQUES 28.292,69 € 43 32912 TAXA TURISME 9.000,00 €

43 43000 13002 ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL 40.865,75 € 43 46120 DI: TURISME. CONVENI ESPECÍFIC 140.000,00 €

43 43000 13100 TURISME Laboral temporal 30.684,41 € 43 46122 DI:XPDT: SECTOR AGROALIMENTARI VALLÈS ORIENTAL 40.515,00 €

43 43000 16000 DL SEGURETAT SOCIAL 31.887,51 € 43 46123 DI: XBMQ: ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 100,00 €

43 43000 22602 TURISME Publicitat i propaganda 0,00 € 43 46126 DI: TURISME. PROMOCIÓ TURÍSTICA 0,00 €

43 43000 22699 DESPESES DIVERSES TAXA TURISTICA 7.000,00 € 43 46201 AJTS: APORTACIONS CONVENI GRAL TURISME 40.400,00 €

43 43000 22706 XPDT Estudis i treballs tècnics 0,00 € 43 46202 AJTS ASSISTÈNCIA TÈCNICA AJ CALDES DE MONTBUI 12.120,00 €

43 43000 22706 TURISME Estudis i treballs tècnics 66.269,59 € 43 46203 AJTS.ASSISTÈNCIA TÈCNICA AJ  LA ROCA DEL VALLÈS 12.488,43 €

43 43000 22709 ACCIONS SECTOR AGRALIMENTARI EN XARXA 14.505,00 €

43 43000 46605 AGÈNCIA CATALANA TURISME. QUOTA 400,00 €

43 43000 46708 CONSORCI PROMOCIO ENOTURISTICA DO ALELLA. QUOTA 2.000,00 €

43 43000 50000 TURISME Fons de contingència d'execució pressupostària 100,00 €

TOTAL  DESPESA 222.004,95 € TOTAL  INGRÉS 254.623,43 €

Total orgànica 43 Àrea  TURISME I  XARXA PRODUCTES DE LA TERRA DÈFICIT/ SUPERÀVIT SERVEI 32.618,48 €

(- )COSTOS INTERNS 68.059,75 €

DÈFICIT/ SUPERÀVIT SERVEI (amb repercussió costos interns) -35.441,27 €

INGRÉS 

PARTIDA 

 
 
 



 

 

 

2. El 28 de maig de 2021 el Decret de presidència 2021PRES000356 acceptar la subvenció de 
la Diputació de Barcelona de Fons de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de 
productes alimentaris locals i de qualitat”, codi 21/Y/299592, per un import total de setanta-
quatre mil deu euros (74.010 euros) per als anys 2021 i 2022, atorgat per Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona, d’11 de març de 2021. 
 

3. El 29 de juliol de 2021 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ens ha comunicat 
l’increment de 10.000 euros de l’aportació fixada per a l’any 2021. 
 

Per tot això: INFORMO: 
 

Modificar el pressupost de despeses i ingressos amb la modalitat de generació de crèdit per un 
import de 10.000,00 euros. 

 
2. La distribució de l’import atorgat per la Diputació de Barcelona és: 

 
- 9.000 euros per incrementar despeses del capítol 2 a càrrec de l’aplicació pressupostària 43 

43000 22706 
- 1.000 euros per atorgar una subvenció nominativa i directa  al GREMI D’HOSTALERIA DEL 

VALLÈS ORIENTAL, NIF G59806943 i per això es prepara l’expedient de crèdits 
extraordinaris. 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Modificar el pressupost de despeses i ingressos en la seva modalitat de generació de crèdit per 

un import total de 1.000,00 euros a càrrec de les aplicacions pressupostàries: 
 

PROJECTE 20213TURIS1 
PRESSUPOST DESPESES 
43 43000 48001 GREMI D’HOSTALERIA VALLÈS ORIENTAL G59806943 ......... 1.000,00 € 
 
PRESSUPOST INGRESSOS 
4346120 DI Conveni específic turisme .................................................................... 1.000,00 € 

 
2. Donar compte i ordenar al Servei de Comptabilitat del Consell Comarcal del Vallès Oriental, i a la 

Intervenció per dur a terme de manera immediata la comptabilització i execució de les diverses 
operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-administratius d’aquestes específiques 
modificacions al Pressupost de 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 43 del Reial decret 500/1990 de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I 

del títol VI de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals –
actualment, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2005- relatiu a la generació de crèdits. 

 
2. L’article 20 de les Bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses de 

2021, relatiu a la tramitació dels expedients de generacions de crèdit. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 



 

 

 

1. Aprovar l’expedient de generació de crèdits número 26 del pressupost general 
d’ingressos i despeses de l’any 2021, en el sentit següent: 
 
PRESSUPOST DESPESES 
43 43000 48001 GREMI D’HOSTALERIA VALLÈS ORIENTAL G59806943 ......... 1.000,00 € 
 
PRESSUPOST INGRESSOS 
4346120 DI Conveni específic turisme .................................................................... 1.000,00 € 

 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 

mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, 
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició, per resoldre-les. 
 

3. Donar compte i ordenar a la Intervenció per tal de dur a terme la comptabilització i 
execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-
administratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost.” 

 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 17 vots a favor de, per part del Grup Comarcal Partit dels 
Socialistes de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio 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, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per 
part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores 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 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, Ignasi Martínez Murciano, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; i per part 
del Grup Comarcal Ciutadans, el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
48. Aprovar l’expedient 29 de modificació de crèdits del Pressupost general 
d’ingressos i despeses de l’exercici 2021, en la seva modalitat de transferències de 
crèdits. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 10 de novembre de 2021, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 d´octubre de 2021, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 8 de desembre de 1996, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va crear el Consell de 

Cooperació i Solidaritat del Vallès Oriental i en la seva reglamentació va fixar els criteris de 
distribució de la partida destinada a les accions de cooperació, anomenada partida del 0’7. 



 

 

 

 
2. El 16 de desembre de 2020 es va aprovar el pressupost d’ingressos i despeses del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental. 
 

3. En el pressupost aprovat existeix la partida de Cooperació Internacional 90 23106 48024 amb un 
import de deu mil euros (10.000 €), en la que no es va detallar el NIF, el nom del tercer i la seva 
distribució. 

 
4. Ara és necessari detallar el NIF, el nom del tercer i la seva distribució de la manera següent: 

 
NOM DE L’ENTITAT NIF NOM DEL PROJECTE TOTAL 

SUBVENCIONAT 

Fundació Josep Comaposada G59936336 Enfortiment de la Cooperativa del 
Treball digne de Sant Miguel 
Tepezontes al Salvador 

2.000 € 

Fundació Privada Pau i Solidaritat G61538187 Garantir la Justícia de Gènere al 
Líban 

2.000 € 

Federació d’Associacions Catalanes 
Amigues del Poble Sahrauí 

G65515173 Protecció de la població refugiada 
sahrauí davant la Covid-19 

2.000 € 

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament 
Projecte: 3607 

G17125832 Atenció sociojurídica a persones en 
desplaçament forçat i incidència a la 
frontera sud: Illes Canàries-Espanya 

1.000 € 

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament 
Projecte: 3618 

G17125832 Atenció sociojurídica a persones en 
desplaçament forçat i incidència a la 
frontera sud: Melilla-Espanya 

1.000 € 

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament 
Projecte: 3621 

G17125832 Atenció sociojurídica a persones en 
desplaçament forçat i incidència a la 
frontera sud: Ceuta-Espanya 

1.000 € 

Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament 
Projecte: 3570 

G17125832 Recuperació d’estudiant provinents 
de famílies pobres afectades per la 
COVID-19 a Senegal 

1.000 € 

 
 

Per tant, PROPOSO:    
 
1. Modificar el pressupost d’Ingressos i Despeses del Consell Comarca del Vallès, de l’any 2021, 

mitjançant transferències de crèdit a càrrec de les aplicacions que es detallen: 
 
Disminució pressupost de despeses 
90 23106 48024 Subvencions fons de cooperació (0,7%) .......................................... 10.000,00€ 
 
Increment pressupost de despeses 
90 23106 48026 Fundació Josep Comaposada G59936336 ....................................... 2.000,00 € 
90 23106 48027 Fundació Privada Pau i Solidaritat G61538187 ................................. 2.000,00 € 
90 23106 48028 Federació d’Associacions Catalanes Amigues del  
Poble Sahrauí G65515173 ........................................................................................... 2.000,00 € 
90 23106 48029 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament  
G17125832 projecte 3607 ...........................................................................................  1.000,00 € 
90 23106 48016 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament  
G17125832 projecte 3618 ...........................................................................................  1.000,00 € 
90 23106 48017 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament  
G17125832 projecte 3621 ...........................................................................................  1.000,00 € 
90 23106 48018 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament  
G17125832 projecte 3570 ...........................................................................................  1.000,00 € 

 
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 41 i ss del Reial decret 500/1990 de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol I del títol VI de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals –actualment, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març de 2005- relatiu a les transferències de 
crèdits. 

 
2. L’article 20 de les Bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses de 

2021, relatiu a la tramitació dels expedients de transferències de crèdits. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar l’expedient de transferències de crèdits número 29 del pressupost general 

d’ingressos i despeses de l’any 2021, en el sentit següent: 
 
Disminució pressupost de despeses 
90 23106 48024 Subvencions fons de cooperació (0,7%) .......................................... 10.000,00€ 
 
Increment pressupost de despeses 
90 23106 48026 Fundació Josep Comaposada G59936336 ....................................... 2.000,00 € 
90 23106 48027 Fundació Privada Pau i Solidaritat G61538187 ................................. 2.000,00 € 
90 23106 48028 Federació d’Associacions Catalanes Amigues del  
Poble Sahrauí G65515173 ........................................................................................... 2.000,00 € 
90 23106 48029 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament  
G17125832 projecte 3607 ...........................................................................................  1.000,00 € 
90 23106 48016 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament  
G17125832 projecte 3618 ...........................................................................................  1.000,00 € 
90 23106 48017 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament  
G17125832 projecte 3621 ...........................................................................................  1.000,00 € 
90 23106 48018 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament  
G17125832 projecte 3570 ...........................................................................................  1.000,00 € 

 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 

mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, 
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició, per resoldre-les. 
 

3. Donar compte i ordenar a la Intervenció per tal de dur a terme la comptabilització i 
execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-
administratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost.” 

 
El president 
 
Alguna intervenció? 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 Emilio 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, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per 
part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores 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, Ignasi 
Martínez Murciano, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre. 
 
 
49. Aprovar el calendari fiscal de l’any 2022. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 10 de novembre de 2021, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 19 d´octubre de 2021, Carme Torrabadella Vilaseca, Tresorera, ha emès l’informe 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
Les comarques poden establir preus públics, de conformitat amb allò que es preveu en les 
respectives normes de creació i en els termes establerts a l’article 152.1 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març. 
 
L’article 39.1.b) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que les finances de les comarques es nodreixen, entre 
d’altres, per les taxes per a la prestació de serveis o la realització d’activitat de la seva competència. 
 
El Consell Comarcal té aprovat diversos preus públics entre els quals hi ha l’Ordenança reguladora 
del preu públic per a la prestació del servei de transport adaptat i l’Ordenança reguladora del preu 
públic per a la prestació del servei de transport escolar. 
 
El 21 de novembre de 2011, el Ple del Consell Comarcal va delegar en la Diputació de Barcelona 
perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquest Consell 
Comarcal, les competències de recaptació dels ingressos de dret públic que a continuació 
s’especifiquen: 
 
- Preu públic per a la prestació del servei de transport escolar i Preu públic per a la prestació del 

servei de transport adaptat. 
 

Les funcions que en relació a la recaptació de preus públics es deleguen són: 
 
- Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan competent del Consell Comarcal. 
- Recaptació dels deutes en període executiu. 
- Liquidació d’interessos de demora. 
- Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
- Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
- Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 24 del Reglament general de recaptació aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol 
estableix els anuncis de cobrança. La comunicació del període de pagament s’ha de dur a terme de 
forma col·lectiva, i s’han de publicar els edictes corresponents en el butlletí oficial que correspongui i 
a les oficines dels ajuntaments afectats. Els edictes es poden divulgar pels mitjans de comunicació 
que es considerin adequats. 
 



 

 

 

L’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria estableix que els tributs de 
cobrament per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l’alta en el respectiu registre, 
padró o matrícula, podran notificar-se col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes 
que així ho adverteixin. 
 
L’article 9 de l’ordenança general reguladora dels preus públics del Consell Comarcal aprovada pel 
Ple de 14 de novembre de 2001 disposa que pel pagament del preu públic, el Consell Comarcal pot 
establir períodes de venciment mitjançant el Reglament del mateix servei o per acords de caràcter 
general. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
Aprovar el calendari fiscal per a l’any 2022 a efectes de cobrament en període voluntari els padrons 
fiscals que es detallen en els següents termes: 

 
CALENDARI FISCAL PER A L'ANY 2022 

   
 

PERIODE VOLUNTARI 
PADRÓ DATA CÀRREC FI 

   GENER TRANSPORT ADAPTAT 26/01/2022 28/03/2022 

1R PAGAMENT CURS 2021/2022 18/02/2022 19/04/2022 

FEBRER TRANSPORT ADAPTAT 24/02/2022 25/04/2022 

MARÇ TRANSPORT ADAPTAT 25/03/2022 24/05/2022 

ABRIL TRANSPORT ADAPTAT 26/04/2022 27/06/2022 

MAIG TRANSPORT ADAPTAT 25/05/2022 25/07/2022 

JUNY TRANSPORT ADAPTAT 27/06/2022 26/08/2022 

JULIOL TRANSPORT ADAPTAT 25/07/2022 23/09/2022 

SETEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 26/09/2022 25/11/2022 

OCTUBRE TRANSPORT ADAPTAT 26/10/2022 27/12/2022 

2N PAGAMENT CURS 2021/2022 18/11/2022 17/01/2023 

NOVEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 24/11/2022 23/01/2023 

DESEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 27/12/2022 27/02/2023 

 
Establir com a mitjà de pagament el càrrec en compte facilitat pels obligats al pagament de les 
ordenances.” 

 
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 24 del Reglament general de recaptació aprovat per Reial decret 939/2005, de 

29 de juliol estableix els anuncis de cobrança. La comunicació del període de pagament 
s’ha de dur a terme de forma col·lectiva, i s’han de publicar els edictes corresponents en 
el butlletí oficial que correspongui i a les oficines dels ajuntaments afectats. Els edictes 
es poden divulgar pels mitjans de comunicació que es considerin adequats. 
 

2. L’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
l’article 52.2 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, i l’article 50 del Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic dels ens locals en que s’estableixen les competències del Ple. 
 

3. L’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, d’ara LGT, 
estableix que els tributs de cobrament per rebut, una vegada notificada la liquidació 
corresponent a l’alta en el respectiu registre, padró o matrícula, podran notificar-se 
col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que així ho adverteixin. 
 



 

 

 

4. L’article 9 de l’ordenança general reguladora dels preus públics del Consell Comarcal 
aprovada pel Ple de 14 de novembre de 2001 disposa que pel pagament del preu públic, 
el Consell Comarcal pot establir períodes de venciment mitjançant el Reglament del 
mateix servei o per acords de caràcter general. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO, al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el calendari fiscal per a l’any 2022 dels preus públics que es detallen en els 

termes següents: 
 

 

PERIODE VOLUNTARI 
PADRÓ DATA CÀRREC FI 

   GENER TRANSPORT ADAPTAT 26/01/2022 28/03/2022 

1R PAGAMENT CURS 2021/2022 18/02/2022 19/04/2022 

FEBRER TRANSPORT ADAPTAT 24/02/2022 25/04/2022 

MARÇ TRANSPORT ADAPTAT 25/03/2022 24/05/2022 

ABRIL TRANSPORT ADAPTAT 26/04/2022 27/06/2022 

MAIG TRANSPORT ADAPTAT 25/05/2022 25/07/2022 

JUNY TRANSPORT ADAPTAT 27/06/2022 26/08/2022 

JULIOL TRANSPORT ADAPTAT 25/07/2022 23/09/2022 

SETEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 26/09/2022 25/11/2022 

OCTUBRE TRANSPORT ADAPTAT 26/10/2022 27/12/2022 

2N PAGAMENT CURS 2021/2022 18/11/2022 17/01/2023 

NOVEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 24/11/2022 23/01/2023 

DESEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 27/12/2022 27/02/2023 

 
2. Establir com a forma de pagament dels rebuts dels preus públics, el càrrec en compte 

facilitat pels obligats, que es carregaran en la data de càrrec del període voluntari de 
cobrament. 
 
Transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, sense 
que el deute hagi estat ingressat, es veurà incrementat amb els recàrrecs i els interessos 
de demora corresponents. El recàrrec serà del 5 per 100 quan el deute es satisfaci 
abans que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment, del 10 per cent si el deute 
es satisfà una vegada notificada la provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de 
l'article 62.5 de la LGT, i del 20 per cent mes els interessos de demora transcorregut el 
dit termini, en els termes de la delegació efectuada a l’Organisme de Gestió Tributaria de 
la Diputació de Barcelona. 
 

3. Aprovar l’exposició pública del padrons, esmentats en el punt anterior, que començaran 
a contar des del punt primer, aquesta és de vint dies naturals a comptar des de l’inici del 
període voluntari de pagament. Mitjançant aquesta exposició publica de padrons, es 
notificar col·lectivament les liquidacions incloses en aquests, a l’empara del previst a 
l’article 102.3 de la LGT. 
 
Durant el període d’exposició publica de padrons, qualsevol persona podrà consultar 
l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés. La consulta es podrà fer 
directament al Consell Comarcal; tot allò de conformitat amb el que preveu la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions publiques 
de Catalunya, en els seus articles 52.2 i 58.3.” 

 
El president 
 



 

 

 

Alguna intervenció? 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 Emilio 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, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón; per 
part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores 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, Ignasi 
Martínez Murciano, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre. 
 
 
ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT 
 
El president 
 
Els punts 50 i 51 també es voten agrupats. 
 
Llegits els dictàmens 50 i 51 de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 10 de novembre de 2021, 
que són els que segueixen: 
 
50. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús en matèria 
d’arquitectura. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 26 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Cànoves i Samalús i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració 
per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i territori, la vigència del qual 
finalitza el 31 de desembre de 2021. 
 
El 18 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Cànoves i Samalús ha fet avinent al Consell Comarcal el seu 
interès per seguir disposant d’aquest servei. 
 
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. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Cànoves i Samalús, amb NIF P0804100F, per a la 

prestació del servei d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura, a raó de 7 hores setmanals, a 
partir de l’1 de gener de 2022.  
 



 

 

 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts.  

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 12.110,98 euros que corresponen a l’assistència 

d’arquitectura.  
 

4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 
incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 



 

 

 

9. 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. 

 
10. 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. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 

d’arquitectura a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús en 
matèria d’arquitectura, d’acord amb el contingut 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 Josep Cuch Codina, alcalde de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, assistit 
pel secretari de la corporació, el senyor Francesc d’Assís Serras Orduño. 
 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

MANIFESTEN 
 
I. 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 del Vallès Oriental prestar assistència tècnica 
als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en 
compte les necessitats dels diversos municipis. 

 



 

 

 

II. Que l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix 
d’assistència en matèria d’arquitectura i està interessat en què el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

   
 

D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen 
interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les 
següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.  
 

II. 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.    

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. 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 que 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. 

 
VII. 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. 

 



 

 

 

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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura 
del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions relacionades a continuació en 

l’àmbit de l’assistència tècnica en matèria d’arquitectura: 
 

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. 
 

2. No obstant això, les funcions d’elaboració de projectes i memòries directament executives així 
com la direcció i coordinació de seguretat i salut d’obres només es podran desenvolupar 
sempre que l’Ajuntament hagi acreditat prèviament la contractació d’una assegurança de 
responsabilitat civil a favor de la persona adscrita al servei comarcal. 
 

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 7 
hores setmanals. 

 
4. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin 

en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les funcions 

assistencials acordades. 
 
2. Finançar el servei d’acord amb la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació de l’assistència prevista en el pacte segon 

és de 12.110,98 euros. 
 



 

 

 

2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. 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. 
 

Tanmateix, en cas que el Consell Comarcal obtingui recursos del Protocol general de la 
Diputació de Barcelona per a la prestació del servei que és objecte d’aquest conveni, l’import 
que ha d’abonar l’Ajuntament es reduirà amb la quantia que correspongui. 

 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 

l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 

2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 

 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les corresponents 
persones secretàries, que en donen fe.” 
 

3. Aprovar el compromís d’ingrés de dotze mil cent deu euros amb noranta-vuit cèntims 
(12.110,98 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de 
medi ambient i territori.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
51. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor en matèria 
d’arquitectura. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de 
col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i territori, la vigència 
del qual finalitza el 31 de desembre de 2021. 
 
El 15 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha fet avinent al Consell Comarcal el 
seu interès per seguir disposant d’aquest servei. 
 
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. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, amb NIF P0823400G, per a 

la prestació del servei d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura, a raó de 21 hores 
setmanals, a partir de l’1 de gener de 2022. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 



 

 

 

3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 36.332,94 euros que corresponen a l’assistència 
d’arquitectura. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 

 
5. Establir que l’Ajuntament haurà d’abonar l’import per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 

de juliol de cada anualitat. 
 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de trenta-sis mil tres-cents trenta-dos euros amb noranta-quatre 

cèntims (36.332,94 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de 
medi ambient i territori.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 



 

 

 

8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 

d’arquitectura a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 
en matèria d’arquitectura, d’acord amb el contingut 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, la senyora Pamela Isús Sauri, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, 
assistida per la secretària de la corporació, la senyora Maria Luisa Magén Campo. 
 

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. 
 
L’alcaldessa 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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

MANIFESTEN 
 
I. 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 del Vallès Oriental prestar assistència tècnica 



 

 

 

als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en 
compte les necessitats dels diversos municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix 

d’assistència en matèria d’arquitectura i està interessat en què el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

   
 

D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen 
interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les 
següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.  
 

II. 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.    

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. 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 que 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. 

 
VII. 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. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura 
del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions relacionades a continuació en 

l’àmbit de l’assistència tècnica en matèria d’arquitectura: 
 

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. 
 

2. No obstant això, les funcions d’elaboració de projectes i memòries directament executives així 
com la direcció i coordinació de seguretat i salut d’obres només es podran desenvolupar 
sempre que l’Ajuntament hagi acreditat prèviament la contractació d’una assegurança de 
responsabilitat civil a favor de la persona adscrita al servei comarcal. 
 

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 21 
hores setmanals. 

 
4. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin 

en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les funcions 

assistencials acordades. 
 
2. Finançar el servei d’acord amb la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 



 

 

 

1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació de l’assistència prevista en el pacte segon 
és de 36.332,94 euros. 

 
2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. 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. 
 

Tanmateix, en cas que el Consell Comarcal obtingui recursos del Protocol general de la 
Diputació de Barcelona per a la prestació del servei que és objecte d’aquest conveni, l’import 
que ha d’abonar l’Ajuntament es reduirà amb la quantia que correspongui. 

 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 

l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 

2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 

 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les corresponents 
persones secretàries, que en donen fe.” 
 

3. Aprovar el compromís d’ingrés de trenta-sis mil tres-cents trenta-dos euros amb noranta-
quatre cèntims (36.332,94 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 
Assistència tècnica de medi ambient i territori.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova els dictàmens 50 i 51 per unanimitat dels 27 membres presents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
52. 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. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 10 de novembre de 2021, 
que és el que segueix: 
 
“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 % dedicació en relació 



 

 

 

setmanals  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.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres presents, essent 33 de dret i 32 
de fet. 
 
 
53. 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. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 10 de novembre de 2021, 
que és el que segueix: 
 
“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 munic ipal 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.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres presents, essent 33 de dret i 32 
de fet. 
 
 
54. 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. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 10 de novembre de 2021, 
que és el que segueix: 
 
“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:  
 

a. 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.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres presents, essent 33 de dret i 32 
de fet. 
 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
El president 



 

 

 

 
Punts 55 i 56 que agrupem. 
 
Llegits els dictàmens 55 i 56 de l’Àrea de Serveis Personals, de 10 de novembre de 2021, 
que són els que segueixen: 
 
55. Declarar la capella de Sant Salvador d’Avencó del municipi d’Aiguafreda com a bé 
cultural d'interès local. 
 
“RELACIÓ DE FETS  
  
1. El 23 de març de 2021, registre d’entrada E2021004539, l’Ajuntament d’Aiguafreda ens 

ha notificat l’acord de la Junta de Govern Local de 16 de març de 2021,de proposta de 
declaració de les capelles de Sant Miquel Canyelles i Sant Salvador d’Avencó com a 
béns culturals d’interès local. 
  

2. L’article 17.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de la Llei del Patrimoni Cultural 
Català, disposa que la competència per a la declaració de béns culturals d'interès local 
correspon al ple de l'ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, i al ple 
del consell comarcal, en els municipis de fins a cinc mil habitants. La declaració s'ha de 
dur a terme amb la tramitació prèvia de l'expedient administratiu corresponent, en el qual 
ha de constar l'informe favorable d'un tècnic en patrimoni cultural.  

 
3. El 27 de juliol de 2021, mitjançant el Decret de Presidència núm. 2021PRES000470,   el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental registre de sortida S2021010576  va formular un 
requeriment en relació amb aquesta qüestió.   

 
4. El 29 de juliol de 2021, registre d’entrada E2021012513, l’Ajuntament d’Aiguafreda ha 

contestat el requeriment formulat i ha aportat certificats cadastrals i l’aclariment en 
relació amb el tècnic que informa la proposta.  

 
5. El 20 de setembre de 2021, mitjançant el Decret de Presidència núm. 

2021PRES000527, s’aprovà el següent:  
 

1. Iniciar l'expedient per a la declaració de la capella de Sant Salvador d’Avencó del 
municipi d’Aiguafreda com a bé cultural d'interès local i llur inclusió al catàleg del 
patrimoni cultural català, d'acord amb la descripció del bé i plànol de delimitació que 
consten en l'expedient. 
 

2. Obrir un període d'informació pública de trenta dies mitjançant la publicació d’aquest 
acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant el qual poden 
presentar-se les al·legacions que s’estimin oportunes.  

 
3. Notificar aquest Decret al Bisbat de Vic atorgant-li un període d’audiència de 10 dies 

hàbils a l'efecte que pugui presentar les al·legacions i els documents que estimi 
pertinents. 

 
4. Notificar aquest Decret a l’Ajuntament d’Aiguafreda.  

 
6. El  20 de setembre de 2021, registre de sortida S2021012396 del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental, s’ha notificat al Bisbat de Vic el Decret de Presidència relacionat en 
l’epígraf precedent. El Bisbat de Vic accedeix a la notificació el 21 de setembre de 2021.  
 



 

 

 

7. El 20 de setembre de 2021, registre de sortida núm. S2021012397 del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, s’ha notificat a l’Ajuntament d’Aiguafreda el Decret de Presidència 
relacionat al punt cinquè d’aquesta relació de fets.  

 
8. El 23 de setembre de 2021, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

l’anunci de l’inici de l'expedient per a la declaració de la capella de Sant Salvador 
d’Avencó del municipi d’Aiguafreda com a bé cultural d'interès local i llur inclusió al 
catàleg del patrimoni cultural català i s’ha donat un termini de 30 dies pel tràmit 
d’informació pública.  

 
9. Transcorregut el termini d’audiència al Bisbat de Vic i el termini d’informació pública, no 

consta la presentació de cap al·legació ni documentació al registre del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i per tant res no obsta a l’aprovació de la declaració de la capella de 
Sant Salvador d’Avencó del municipi d’Aiguafreda com a bé cultural d'interès local i llur 
inclusió al catàleg del patrimoni cultural català, d'acord amb la descripció del bé i plànol 
de delimitació que consten en l'expedient. 

 
10. 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. La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.  
 
2. El Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.  
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Declarar la capella de Sant Salvador d’Avencó del municipi d’Aiguafreda com a bé 

cultural d'interès local, d'acord amb la descripció del bé i plànol de delimitació que 
consten en l'expedient. 
 

2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari 
Oficial de la Generalitat.  

 
3. Notificar aquest acord al Bisbat de Vic i a l’Ajuntament d’Aiguafreda.  
 
4. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat perquè en faci la 

inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.” 
 
 
56. Declarar la capella de Sant Miquel de Canyelles del municipi d’Aiguafreda com a 
bé cultural d'interès local. 
 
“RELACIÓ DE FETS  
  
1. El 23 de març de 2021, registre d’entrada E2021004539, l’Ajuntament d’Aiguafreda ens 

ha notificat l’acord de la Junta de Govern Local de 16 de març de 2021,de proposta de 
declaració de les capelles de Sant Miquel Canyelles i Sant Salvador d’Avencó com a 
béns culturals d’interès local. 



 

 

 

  
2. L’article 17.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de la Llei del Patrimoni Cultural 

Català, disposa que la competència per a la declaració de béns culturals d'interès local 
correspon al ple de l'ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, i al ple 
del consell comarcal, en els municipis de fins a cinc mil habitants. La declaració s'ha de 
dur a terme amb la tramitació prèvia de l'expedient administratiu corresponent, en el qual 
ha de constar l'informe favorable d'un tècnic en patrimoni cultural.  

 
3. El 27 de juliol de 2021, mitjançant el Decret de Presidència núm. 2021PRES000470,   el 

Consell Comarcal del Vallès Oriental registre de sortida S2021010576  va formular un 
requeriment en relació amb aquesta qüestió.   

 
4. El 29 de juliol de 2021, registre d’entrada E2021012513, l’Ajuntament d’Aiguafreda ha 

contestat el requeriment formulat i ha aportat certificats cadastrals i l’aclariment en 
relació amb el tècnic que informa la proposta.  

 
5. El 20 de setembre de 2021, mitjançant el Decret de Presidència núm. 

2021PRES000528, s’aprovà el següent:  
 

1. Iniciar l'expedient per a la declaració de la capella de Sant Miquel de Canyelles del 
municipi d’Aiguafreda com a bé cultural d'interès local i llur inclusió al catàleg del 
patrimoni cultural català, d'acord amb la descripció del bé i plànol de delimitació que 
consten en l'expedient. 
 

2. Obrir un període d'informació pública de trenta dies mitjançant la publicació d’aquest 
acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya durant el qual poden 
presentar-se les al·legacions que s’estimin oportunes.  

 
3. Notificar aquest Decret al Bisbat de Vic atorgant-li un període d’audiència de 10 dies 

hàbils a l'efecte que pugui presentar les al·legacions i els documents que estimi 
pertinents. 

 
4. Notificar aquest Decret a l’Ajuntament d’Aiguafreda.  

 
6. El  20 de setembre de 2021, registre de sortida S2021012398 del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental, s’ha notificat al Bisbat de Vic el Decret de Presidència relacionat en 
l’epígraf precedent. El Bisbat de Vic accedeix a la notificació el 21 de setembre de 2021.  
 

7. El 20 de setembre de 2021, registre de sortida núm. S2021012399 del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, s’ha notificat a l’Ajuntament d’Aiguafreda el Decret de Presidència 
relacionat al punt cinquè d’aquesta relació de fets.  

 
8. El 23 de setembre de 2021, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

l’anunci de l’inici de l'expedient per a la declaració de la capella de Sant Miquel de 
Canyelles com a bé cultural d'interès local i llur inclusió al catàleg del patrimoni cultural 
català i s’ha donat un termini de 30 dies pel tràmit d’informació pública.  

 
9. Transcorregut el termini d’audiència al Bisbat de Vic i el termini d’informació pública, no 

consta la presentació de cap al·legació ni documentació al registre del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i per tant res no obsta a l’aprovació de la declaració de de la capella 
de Sant Miquel de Canyelles del municipi d’Aiguafreda com a bé cultural d'interès local i 
llur inclusió al catàleg del patrimoni cultural català, d'acord amb la descripció del bé i 
plànol de delimitació que consten en l'expedient. 

 



 

 

 

10. 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. La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.  
 
2. El Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya, aprovat pel Decret 

legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.  
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Declarar la capella de Sant Miquel de Canyelles del municipi d’Aiguafreda com a bé 

cultural d'interès local, d'acord amb la descripció del bé i plànol de delimitació que 
consten en l'expedient. 
 

2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari 
Oficial de la Generalitat.  

 
3. Notificar aquest acord al Bisbat de Vic i a l’Ajuntament d’Aiguafreda.  
 
4. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat perquè en faci la 

inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova els dictàmens 55 i 56 per unanimitat dels 27 membres presents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
57. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines al conveni de 
col·laboració 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/2690/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 
2019, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa 
referent d'ocupació juvenil. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Serveis Personals, de 10 de novembre de 2021, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 28 de setembre de 2021, el senyor Carles Fernandez Perez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 



 

 

 

1. El programa Referent d’Ocupació Juvenil, en endavant PROGRAMA ROJ, és una iniciativa del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que té l’objectiu de facilitar i acompanyar la transició de 
les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional mitjançant el treball 
en xarxa i transversal entre els diferents dispositius que treballen amb persones joves, per tal 
d'oferir els recursos més convenients en funció de les casuístiques personals i/o socials de 
cadascú, mitjançant l'establiment d'unes unitats especialitzades en el territori.  

2. El 30 de novembre de 2018 es va publicar l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual 
s'aprovaren les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en 
marxa del PROGRAMA ROJ.  

3. El 7 de desembre de 2018 es va publicar la Resolució TSF/2881/2018, de 4 de desembre, per la 
qual s'obrí la convocatòria, per a l'any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a la 
posada en marxa del PROGRAMA ROJ.  

4. El 7 d'agost de 2019 es va publicar l'Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost, de modificació de l'Ordre 
TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'establien les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades al PROGRAMA ROJ. 

5. El 21 d’octubre de 2019, es va publicar al DOGC núm. 7985, l’aprovació de la Resolució 
TSF/2690/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obria la convocatòria, per a l'any 2019, per a la 
concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al PROGRAMA ROJ. 
L’annex de la Resolució TSF/2690/2019, de 9 d'octubre estableix la distribució territorial de les 
unitats especialitzades d’ocupació juvenil per a la convocatòria 2019, que pel que fa a la comarca 
del Vallès Oriental, resta en el sentit següent:  

Consell Comarcal del Vallès Oriental:  2 
Ajuntament de Canovelles:  1 
Ajuntament de Granollers:  1 

6. El 8 de novembre de 2019, i amb registre de sortida número S2019010827, el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, en endavant CONSELL COMARCAL, va presentar una sol·licitud de 
subvenció per un import de setanta-tres mil sis-cents euros (73.600 EUR) d’acord amb l'Ordre 
TSF/166/2019, d'1 d'agost, de modificació de l'Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la 
qual s'establien les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al 
PROGRAMA ROJ. 
El càlcul de costos de les dues persones contractades com a unitats especialitzades és de 
vuitanta-nou mil tres-cents cinc euros amb sis cèntims (89.375,06 EUR). 

7. Per a l’execució del PROGRAMA ROJ, i en el marc de l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, 
per la qual s'establien les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al 
PROGRAMA ROJ, modificada per l'Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost, de modificació de l'Ordre 
TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'establien les bases reguladores per a la 
concessió de subvencions destinades al PROGRAMA ROJ, el CONSELL COMARCAL va 
preveure un projecte supralocal en matèria d’ocupació juvenil, en endavant el PROJECTE. 

8. El 26 de novembre de 2019, es va celebrar el primer plenari polític i tècnic de Joventut del Vallès 
Oriental de la legislatura 2019-2022, en el qual, entre d’altres, es va validar el PROJECTE, així 
com la necessitat de signar convenis de col·laboració amb els ens locals de la comarca que 
participéssin directament en el PROJECTE, per tal de poder cobrir la totalitat de la despesa que 
implica i poder desenvolupar el PROGRAMA ROJ de forma correcta i d’acord amb les línies 
establertes a la convocatòria.  

9. L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, va comunicar al CONSELL COMARCAL la seva voluntat 
de participar al PROJECTE, en el marc de la realització del PROGRAMA ROJ durant l’exercici 
2020. 
El nombre d’hores de dedicació conveniades per a l’execució del PROJECTE al municipi de Sant 
Feliu de Codines és de 5 hores mensuals, i l’import a cofinançar per part de l’Ajuntament és de 
set-cents cinquanta euros (750,00 EUR). 

10. El 2 de desembre de 2019, la directora del Servei Públic Ocupació de Catalunya, Mercè Garao i 
Blanes, va emetre la resolució d’atorgament d’una subvenció de setanta-tres mil sis-cents euros 
(73.600,00 EUR) per establir 2 unitats especialitzades en ocupació juvenil al Vallès Oriental. 

11. El 20 de novembre de 2020, a petició de la regidoria de joventut de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines, es va convocar una reunió amb la presència de: 

a. Gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
b. Regidora de joventut de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines 
c. Tècnica de joventut de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines 
d. Tècnica de joventut del Consell Comarcal del Vallès Oriental 



 

 

 

En aquesta reunió es va acordar la baixa del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Codines i el Consell Comarcal del Vallès Oriental 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 al qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada ne marxa d’aquest 
programa, i a la Resolució TSF/2690/2019, de 9 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria, per 
a l’any 2019, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa 
Referent d’Ocupació Juvenil. 

12. El 25 de febrer de 2021, l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines va trametre, via registre d’entrada 
del Consell Comarcal núm. X2020004681, una carta signada en què la regidora de joventut 
comunica que l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines no va poder realitzar cap actuació en el 
marc del PROGRAMA ROJ durant l’any 2020, i sol·licita la baixa del conveni. 

13. En la comptabilitat de l’any 2020 hi consta la següent operació comptable: 
N. Operació Fase Data Referència Projecte Aplicació Import Tercer Text lliure 

120200000796 RD 20/05/2020 12020000327 2020 3 
JOV 7 

2020 33 
46242 

750 20203JOV7 Aportació any 2020 
Referent d’Ocupació 
TSF/166/2019 
(X2020002098) 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Donar de baixa el conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Sant Feliu de Codines 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 al 
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada 
ne marxa d’aquest programa, i a la resolució TSF/2690/2019, de 9 d’octubre, per la qual s’obre la 
convocatòria, per a l’any 2019, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat 
al Programa Referent d’Ocupació Juvenil, amb un import de set-cents cinquanta euros (750,00 
EUR). (EXPEDIENT X2020002098). 

 
2. Anul·lar el dret reconegut l’any 2020 per un import total de 750,00 euros a càrrec de l’operació 

pressupostària 33 46242 del projecte 2020 3 JOV 7. 

 
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’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/2690/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a 
l'any 2019, 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. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines al conveni de 

col·laboració 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/2690/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 
2019, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa 
referent d'ocupació juvenil. 
 

2. Anul·lar el dret reconegut de l’any 2020 per un import total de 750,00 euros a càrrec de 
l’operació pressupostària 33 46242 del projecte 2020 3 JOV 7. 

 
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines”. 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres presents, essent 33 de dret i 32 
de fet. 
 
 
ÀREA DE TURISME 
 
El president 
 
Els punts de turisme 58 i 59 també s’agrupen. 
 
Llegits els dictàmens 58 i 59 de l’Àrea de Turisme, de 10 de novembre de 2021, que són els 
que segueixen: 
 
58. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 
de turisme. 
 
“RELACIÓ DE FETS  
 
1. El 20 d´octubre de 2021, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor 

Carles Fernández Pérez, ha emès l’informe següent: 
 
“ 

1. L’article 1.1 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, en endavant Llei de 
Turisme, estableix que és objecte de la llei regular l’ordenació i la promoció del turisme. Als 
efectes d’aquesta llei –article 2 c)- s’entén per administracions turístiques els ens i els òrgans 



 

 

 

públics amb competències sobre l’activitat i els serveis turístics, i els organismes que, per raó 
de llur creació, adscripció o participació, hi resten vinculats, sigui quina sigui llur naturalesa 
jurídica; que han de perseguir les finalitats enumerades a l’article 3 de la mateixa Llei. 
 

2. El Títol II de la Llei de turisme introdueix el concepte dels recursos turístics, i els classifica 
entre recursos turístics essencials, recursos turístics d’interès local i recursos turístics 
potencials. 

 
3. Pel que fa als recursos turístics locals, l’article 6.1 de la Llei de turisme els defineix com 

aquells recursos que contribueixen a incrementar les corrents turístiques cap a municipis, 
comarques o àrees concretes del territori de Catalunya.  

 
4. L’article 11 de la Llei de turisme estableix que les administracions turístiques han d’impulsar la 

creació, la conservació i la millora dels recursos turístics, així com donar suport a les 
iniciatives públiques i privades que persegueixin aquesta mateixa finalitat.  
 

5. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens perjudici de 
les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents: 
 

 La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.  .../...  

 L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord a la 
legislació vigent.  .../....   

 La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya. 

 L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò establert per la legislació de règim 
local. 

 
6. L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens 

perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, les 
atribucions següents:  
 
a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment d’aquests 
recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics essencials.  
b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca d’interès 
turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi turístic, en els termes 
establerts per la legislació de règim local. 
c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per 
promoure la imatge de Catalunya com a marca turística. 
d) La promoció dels recursos turístics de la comarca. 
e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les denominacions 
geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial. 
f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, que 
tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès turístic, i 
potestatiu en la resta de casos. 
g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur àmbit 
territorial per a esdevenir municipis turístics. 
h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya. 
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració de la 
Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local. 
 

7. Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis turístics de 
competència municipal: 
 
a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en cas de 

dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim local. 
b) b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals. 
c) c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels serveis 

i les obres municipals 
 



 

 

 

8. A partir del que s’estipula a la Llei 13/2002 de 21 de juny de turisme de Catalunya, el Consell 
Comarcal ha d’assumir una sèrie de competències en l’àmbit del turisme. 
 

9. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i diversos ajuntaments de la comarca tenen subscrit 
un conveni de polítiques de turisme, amb vigència fins a desembre de 2021. Aquest té per 
objecte l’establiment d’un marc de col·laboració per a l’elaboració, la concertació, l’execució i 
el finançament de polítiques públiques de turisme mitjançant un pla de turisme. 
 

10. El Consell Comarcal del Vallès Oriental va crear l’any 2018 el Servei d’assistència tècnica en 
matèria de turisme per tal de donar suport i assessorant als municipis. Fins aquell moment, el 
suport als municipis del territori s’havia centrat bàsicament en la col·laboració puntual amb 
aquelles accions que els ajuntaments requerien, a banda de donar també  resposta a les 
consultes puntuals que anàvem rebent.  
 

11. L’Ajuntament de Caldes de Montbui ens manifesta l’interès per a prorrogar el conveni de 
col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d’assistència 
tècnica en matèria de turisme amb una dedicació d’un dia a la setmana que es va aprovar per 
l’any 2021. 
 

12. El termini de la pròrroga serà de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022. 
 

13. La cartera de serveis que s’ofereix als ajuntaments interessats està agrupada en tres grans 
línies de treball que són:  
 
1- Assessorament i Governança :  

- Desenvolupar propostes de plans d’acció d’acord amb els plans estratègics de 
turisme elaborats per consultors extern 
- Contacte i seguiment dels agents del sector implicats en el pla d’acció 
- Organització de reunions i taules de treball 
- Preparació de la documentació per les sol·licituds d’ajuts econòmics o tècnics de 
Diputació de Barcelona 
- Altres. Especificar 

  
2- Creació, desenvolupament i promoció de producte turístic del municipi:  

- Creació de paquets turístics 
- Desenvolupament de paquets turístics 
- Establiment d’una estratègia comercial 
- Difusió dels paquets turístics, recursos i esdeveniments 
- Manteniment i actualització de continguts de la web municipal 
- Gestió de les xarxes socials 
- Promoció dels paquets o recursos turístics 
- Comercialització 
- Contacte i seguiment amb l’empresa externa, en cas que n’hi hagi 
- Organització de fires pròpies 
- Suport a l’organització de fires pròpies 
- Participació a fires organitzades per altres organismes 
- Creació o ampliació del banc d’imatges municipals 
- Suport en l'organització i promoció d'altres activitats de dinamització turística 
- Altres. Especificar 

  
3- Atenció al turista i visitant: 

- Dinamització d’equipaments i serveis turístics municipals 
- Visites guiades a equipaments o serveis municipals 
- Atenció directe a les oficines dels serveis municipals 
- Altres. Especificar 

 
14. El costos de l’assistència tècnica en matèria de turisme per l’any 2021 es desglossa de la 

següent manera: 



 

 

 

 
 

 
 

15. Tal i com consta en el conveni de col·laboració aprovat per l’any 2021, 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. 

 
Per tant, PROPOSO, 
 
1. Formalitzar el conveni d’assistència tècnica en matèria de turisme amb l’ajuntament de Caldes de 

Montbui amb una dedicació d’un dia a la setmana. 
 

2. La data d’inici serà a 1 de gener de 2022 i durada fins a 31 de desembre de 2022. 
 

3. El cost de l’assistència tècnica en matèria de turisme és el corresponent a un any.  
 

4. Reconèixer el dret de dotze mil sis-cents cinquanta-dos euros (12.652€) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 43 46202 corresponent a l’assistència tècnica de Caldes de Montbui. 

 
5. En cas que hi hagi variació salarial prevista en els pressupostos generals de l’Estat caldrà 

regularitzar l’import del conveni.” 

 



 

 

 

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 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.  
 

2. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 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, jurídica i econòmica als municipis. 

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 

13 de juny, 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.  

 
4. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens 

perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions 
següents:  

 
a) La promoció i la protecció dels recursos turístics d'interès municipal. 

  
b) La declaració dels recursos turístics d'interès local i, si escau, la iniciativa perquè 

siguin declarats recursos turístics essencials.  
 

c) L'atorgament de les autoritzacions, les llicències i els permisos que els pertoca 
d'aprovar d'acord amb la legislació vigent.  

 
d) c bis) La comunicació al Registre de Turisme de Catalunya de les altes i baixes 

d'activitat dels establiments d'allotjament turístic.  
 

e) L'elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d'acord amb la 
legislació vigent.  

 
f) L’exercici de la funció inspectora sobre les activitats turístiques que es duguin a 

terme dins llur terme municipal, que inclouen els serveis de comercialització 
presencial o telemàtica d’aquestes activitats, i l’exercici de la potestat 
sancionadora sobre aquest mateix àmbit, en coordinació, en ambdós casos, amb 
l’Administració de la Generalitat.  

 
g) La promoció de l'atorgament de denominacions geoturístiques als àmbits 

territorials en què es troben inclosos i la promoció de la declaració d'interès turístic 
d'indrets, béns o serveis localitzats dins llur terme municipal. 



 

 

 

  
h) La prestació, en el cas dels municipis turístics, dels serveis mínims que estableix 

l'article 19.  
 

i)     La participació en el procés d'elaboració del Pla de turisme de Catalunya. 
 

j)     L'exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna 
l'Administració de la Generalitat, d'acord amb el que estableix la legislació de 
règim local.  

 
5. L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens 

perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, 
les atribucions següents:  
 
a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment 

d’aquests recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics 
essencials.  
 

b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca 
d’interès turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi 
turístic, en els termes establerts per la legislació de règim local.  
 

c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per 
promoure la imatge de Catalunya com a marca turística.  
 

d) La promoció dels recursos turístics de la comarca.  
 

e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les 
denominacions geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial. 
 

f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, 
que tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès 
turístic, i potestatiu en la resta de casos. 
 

g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur 
àmbit territorial per a esdevenir municipis turístics. 
 

h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya. 
 

i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna 
l’Administració de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim 
local.  

 
2. Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis 
turístics de competència municipal:  
 
a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en 

cas de dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim 
local.  
 

b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
 

c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels 
serveis i les obres municipals.  



 

 

 

 
6. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

disposa que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. El Text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril conté la mateixa previsió –article 66.1-.  
 

7. En tot cas, d’acord amb el que disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el 
municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació 
de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en matèries d’informació i promoció de 
l’activitat turística d’interès i àmbit local.  
 

8. Pel que fa a les competències previstes a la legislació de règim local pels consells 
comarcals, l’article 25 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant 
TRLOCC, corresponen a la comarca, entre d’altres, les que li atribueixi la pròpia llei en 
matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb les 
previsions de l’article 28. En aquest sentit, l’article 28 estableix que correspon a la 
comarca, entre d’altres: prestar assistència tècnic, jurídica i econòmica als municipis; 
cooperar amb els municipis en l’establiment de nous serveis necessaris per al 
desenvolupament del territori, i establir i coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments 
afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions d’àmbit supramunicipal.  
 

9. 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.  
 

10. 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.  
 

11. 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.  

 
12. El conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació 

d’assistència tècnica en matèria de turisme formalitzat el 19 d’octubre de 2021.  
 
 

Per això, PROPOSO al Ple que acordi:  
 



 

 

 

1. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 
turisme, 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 i Puig.  
 
I de l’altra, el senyor Isidre Pineda i Moncusí, alcalde president de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, assistit per la secretària de la corporació, senyora Maria 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. 
  
Totes les 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 
 
1. Que el 19 d’octubre de 2021, 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 de turisme, 
d’ara en endavant el CONVENI.  
 

2. Que el pacte sisè del CONVENI preveu llur vigència fins al 31 de desembre de 2021. 
Nogensmenys, preveu la possibilitat que pugui ser prorrogat per un període d’un any més 
mitjançant acord exprés de les parts.  
 

3. Que l’AJUNTAMENT té interès en prorrogar el CONVENI.  
 

D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
formalitzen la pròrroga al CONVENI, que subjecten en els següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
 
Per raó d’aquest document es prorroga el conveni per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de turisme formalitzat el 19 d’octubre de 2021 entre el CONSELL COMARCAL i 
L’AJUNTAMENT.  
 
 
Segon. CONDICIONS DE LA PRÒRROGA 
 



 

 

 

1. Per la pròrroga del CONVENI, l’AJUNTAMENT aporta al CONSELL COMARCAL la quantitat 
de dotze mil sis-cents cinquanta-dos euros (12.652€) mitjançant els pagaments següents:  

 
a) Un primer pagament de sis mil tres-cents vint-i-sis euros (6.326 EUR) no més enllà del 28 

de juny de 2022. 
 

b) Un segon pagament de sis mil tres-cents vint-i-sis euros (6.326 EUR) no més enllà del 29 
de novembre de 2022.  

 
El cost del servei i conseqüentment l’import a satisfer per part de l’AJUNTAMENT al 
CONSELL COMARCAL s’actualitzarà d’acord amb la variació salarial dels empleats públics 
que estableixin els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022.  

 
2. Les previsions del CONVENI es mantenen vigents.  
 
 
Tercer. VIGÈNCIA DE LA PRÒRROGA  
 
Aquesta pròrroga entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 
de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2022. 
 
 
Quart. JURISDICCIÓ 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquesta pròrroga 
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
  
Les parts, després de llegir aquest document, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu 
contingut i el signen.” 

 
 
2. Reconèixer el dret de dotze mil sis-cents cinquanta-dos euros (12.652€) a càrrec de 

l’aplicació pressupostària 43 46202 corresponent a l’assistència tècnica de Caldes de 
Montbui. 
 

3. Notificar aquest acords a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.”  
 
 
59. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 
de turisme. 
 
“RELACIÓ DE FETS 

 
1. El 20 d’octubre de 2021, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
“ 

1. L’article 1.1 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya, en endavant Llei de 
Turisme, estableix que és objecte de la llei regular l’ordenació i la promoció del turisme. Als 
efectes d’aquesta llei –article 2 c)- s’entén per administracions turístiques els ens i els òrgans 
públics amb competències sobre l’activitat i els serveis turístics, i els organismes que, per raó de 
llur creació, adscripció o participació, hi resten vinculats, sigui quina sigui llur naturalesa jurídica; 
que han de perseguir les finalitats enumerades a l’article 3 de la mateixa Llei. 
 

2. El Títol II de la Llei de turisme introdueix el concepte dels recursos turístics, i els classifica entre 
recursos turístics essencials, recursos turístics d’interès local i recursos turístics potencials. 
 



 

 

 

3. Pel que fa als recursos turístics locals, l’article 6.1 de la Llei de turisme els defineix com aquells 
recursos que contribueixen a incrementar les corrents turístiques cap a municipis, comarques o 
àrees concretes del territori de Catalunya.  
 

4. L’article 11 de la Llei de turisme estableix que les administracions turístiques han d’impulsar la 
creació, la conservació i la millora dels recursos turístics, així com donar suport a les iniciatives 
públiques i privades que persegueixin aquesta mateixa finalitat.  
 

5. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens perjudici de les 
competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents: 
 

 La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.  .../...  

 L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord a la legislació 
vigent.  .../....   

 La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya. 

 L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò establert per la legislació de règim local. 

 
6. L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens perjudici 

de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, les atribucions 
següents:  
 

a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment d’aquests 
recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics essencials.  
b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca d’interès 
turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi turístic, en els 
termes establerts per la legislació de règim local. 
c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per 
promoure la imatge de Catalunya com a marca turística. 
d) La promoció dels recursos turístics de la comarca. 
e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les 
denominacions geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial. 
f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, que 
tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès turístic, i 
potestatiu en la resta de casos. 
g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur 
àmbit territorial per a esdevenir municipis turístics. 
h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya. 
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració 
de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local. 

 
7. Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis turístics de 

competència municipal: 
a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en cas de 

dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim local. 
b) b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals. 
c) c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels serveis i les 

obres municipals 
 

8. A partir del que s’estipula a la Llei 13/2002 de 21 de juny de turisme de Catalunya, el Consell 
Comarcal ha d’assumir una sèrie de competències en l’àmbit del turisme. 
 

9. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i diversos ajuntaments de la comarca tenen subscrit un 
conveni de polítiques de turisme, amb vigència fins a desembre de 2021. Aquest té per objecte 
l’establiment d’un marc de col·laboració per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el 
finançament de polítiques públiques de turisme mitjançant un pla de turisme. 
 

10. El Consell Comarcal del Vallès Oriental va crear l’any 2018 el Servei d’assistència tècnica en 
matèria de turisme per tal de donar suport i assessorant als municipis. Fins aquell moment, el 
suport als municipis del territori s’havia centrat bàsicament en la col·laboració puntual amb 



 

 

 

aquelles accions que els ajuntaments requerien, a banda de donar també  resposta a les 
consultes puntuals que anàvem rebent.  
 

11. L’Ajuntament de La Roca del Vallès ens manifesta l’interès per a prorrogar el conveni de 
col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d’assistència tècnica 
en matèria de turisme amb una dedicació d’un dia a la setmana que es va aprovar per l’any 2021. 
 

12. El termini de la pròrroga serà de l’1 de gener al 31 de desembre de 2022. 
 

13. El dia que es durà a terme l’assistència tècnica serà el dijous. 
 
14. La cartera de serveis que s’ofereix als ajuntaments interessats està agrupada en tres grans línies 

de treball que són:  
 
1- Assessorament i Governança :  

- Desenvolupar propostes de plans d’acció d’acord amb els plans estratègics de turisme 
elaborats per consultors extern 
- Contacte i seguiment dels agents del sector implicats en el pla d’acció 
- Organització de reunions i taules de treball 
- Preparació de la documentació per les sol·licituds d’ajuts econòmics o tècnics de 
Diputació de Barcelona 
- Altres. Especificar 

  
2- Creació, desenvolupament i promoció de producte turístic del municipi:  

- Creació de paquets turístics 
- Desenvolupament de paquets turístics 
- Establiment d’una estratègia comercial 
- Difusió dels paquets turístics, recursos i esdeveniments 
- Manteniment i actualització de continguts de la web municipal 
- Gestió de les xarxes socials 
- Promoció dels paquets o recursos turístics 
- Comercialització 
- Contacte i seguiment amb l’empresa externa, en cas que n’hi hagi 
- Organització de fires pròpies 
- Suport a l’organització de fires pròpies 
- Participació a fires organitzades per altres organismes 
- Creació o ampliació del banc d’imatges municipals 
- Suport en l'organització i promoció d'altres activitats de dinamització turística 
- Altres. Especificar 

  
3- Atenció al turista i visitant: 

- Dinamització d’equipaments i serveis turístics municipals 
- Visites guiades a equipaments o serveis municipals 
- Atenció directe a les oficines dels serveis municipals 
- Altres. Especificar 

 
15. El costos de l’assistència tècnica en matèria de turisme per l’any 2021 es desglossa de la següent 

manera: 
 



 

 

 

 
 

 
16. Tal i com consta en el conveni de col·laboració aprovat per l’any 2021, 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. 

 
 
Per tant, PROPOSO, 
 
1. Formalitzar el conveni d’assistència tècnica en matèria de turisme amb l’ajuntament de La Roca 

del Vallès amb una dedicació d’un dia a la setmana. 
 

2. La data d’inici serà a 1 de gener de 2022 i durada fins a 31 de desembre de 2022. 
 

3. El cost de l’assistència tècnica en matèria de turisme és el corresponent a un any.  
 

4. Reconèixer el dret de dotze mil sis-cents cinquanta-dos euros (12.652€) a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 43 46202 corresponent a l’assistència tècnica de La Roca del Vallès. 
 

5. En cas que hi hagi variació salarial prevista en els pressupostos generals de l’Estat caldrà 
regularitzar l’import del conveni.” 

 
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 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.  
 

2. L’article 25.1 a) en relació amb l’article 28.1 a) i 28.2 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, jurídica i econòmica als municipis. 

 
3. L’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 

13 de juny, 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.  

 
4. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens 

perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions 
següents:  

 
a) La promoció i la protecció dels recursos turístics d'interès municipal. 

  
b) La declaració dels recursos turístics d'interès local i, si escau, la iniciativa perquè 

siguin declarats recursos turístics essencials.  
 

c) L'atorgament de les autoritzacions, les llicències i els permisos que els pertoca 
d'aprovar d'acord amb la legislació vigent.  

 
d) c bis) La comunicació al Registre de Turisme de Catalunya de les altes i baixes 

d'activitat dels establiments d'allotjament turístic.  
 

e) L'elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d'acord amb la 
legislació vigent.  

 
f) L’exercici de la funció inspectora sobre les activitats turístiques que es duguin a 

terme dins llur terme municipal, que inclouen els serveis de comercialització 
presencial o telemàtica d’aquestes activitats, i l’exercici de la potestat 
sancionadora sobre aquest mateix àmbit, en coordinació, en ambdós casos, amb 
l’Administració de la Generalitat.  

 
g) La promoció de l'atorgament de denominacions geoturístiques als àmbits 

territorials en què es troben inclosos i la promoció de la declaració d'interès turístic 
d'indrets, béns o serveis localitzats dins llur terme municipal. 

  



 

 

 

h) La prestació, en el cas dels municipis turístics, dels serveis mínims que estableix 
l'article 19.  

 
i)     La participació en el procés d'elaboració del Pla de turisme de Catalunya. 

 
j)     L'exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna 

l'Administració de la Generalitat, d'acord amb el que estableix la legislació de 
règim local.  

 
5. L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens 

perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, 
les atribucions següents:  
 
a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment 

d’aquests recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics 
essencials.  

 
b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca 

d’interès turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi 
turístic, en els termes establerts per la legislació de règim local.  
 

c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per 
promoure la imatge de Catalunya com a marca turística.  
 

d) La promoció dels recursos turístics de la comarca.  
 

e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les 
denominacions geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial. 
 

f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, 
que tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès 
turístic, i potestatiu en la resta de casos. 
 

g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur 
àmbit territorial per a esdevenir municipis turístics. 
 

h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya. 
 

i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna 
l’Administració de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim 
local.  

 
2. Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis 
turístics de competència municipal:  
 
a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en 

cas de dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim 
local.  
 

b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
 

c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels 
serveis i les obres municipals.  
 



 

 

 

6. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
disposa que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. El Text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril conté la mateixa previsió –article 66.1-.  
 

7. En tot cas, d’acord amb el que disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el 
municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació 
de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en matèries d’informació i promoció de 
l’activitat turística d’interès i àmbit local.  
 

8. Pel que fa a les competències previstes a la legislació de règim local pels consells 
comarcals, l’article 25 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant 
TRLOCC, corresponen a la comarca, entre d’altres, les que li atribueixi la pròpia llei en 
matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb les 
previsions de l’article 28. En aquest sentit, l’article 28 estableix que correspon a la 
comarca, entre d’altres: prestar assistència tècnic, jurídica i econòmica als municipis; 
cooperar amb els municipis en l’establiment de nous serveis necessaris per al 
desenvolupament del territori, i establir i coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments 
afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions d’àmbit supramunicipal.  
 

9. 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.  
 

10. 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.  
 

11. 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.  

 
12. El conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a la prestació 

d’assistència tècnica en matèria de turisme.  
 
 

Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  

 



 

 

 

1. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 
turisme, 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 i Puig.  
 
I de l’altra, el senyor Albert Gil Gutiérrez, alcalde president de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, assistit pel secretari de la corporació, senyor Antoni Peralta Garcerà.  

 
 

   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 La Roca 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.  
 
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. 
  
Totes les 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 
 
1. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, i 

l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, vàrem formalitzar un 
conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme, d’ara en endavant el 
CONVENI.  
 

2. Que el pacte sisè del CONVENI preveu llur vigència fins al 31 de desembre de 2021. 
Nogensmenys, preveu la possibilitat que pugui ser prorrogat per un període d’un any més 
mitjançant acord exprés de les parts.  
 

3. Que l’AJUNTAMENT té interès en prorrogar el CONVENI.  
 

D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT 
formalitzen la pròrroga al CONVENI, que subjecten en els següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
 
Per raó d’aquest document es prorroga el conveni per a la prestació d’assistència tècnica en 
matèria de turisme entre el CONSELL COMARCAL i L’AJUNTAMENT.  
 
 
Segon. CONDICIONS DE LA PRÒRROGA 
 
1. Per la pròrroga del CONVENI, l’AJUNTAMENT aporta al CONSELL COMARCAL la quantitat 

de dotze mil sis-cents cinquanta-dos euros (12.652€) mitjançant els pagaments següents:  



 

 

 

 
a) Un primer pagament de sis mil tres-cents vint-i-sis euros (6.326 EUR) no més enllà del 28 

de juny de 2022. 
 

b) Un segon pagament de sis mil tres-cents vint-i-sis euros (6.326 EUR) no més enllà del 29 
de novembre de 2022.  

 
El cost del servei i conseqüentment l’import a satisfer per part de l’AJUNTAMENT al 
CONSELL COMARCAL s’actualitzarà d’acord amb la variació salarial dels empleats públics 
que estableixin els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022.  

 
2. Les previsions del CONVENI es mantenen vigents.  
 
 
Tercer. VIGÈNCIA DE LA PRÒRROGA  
 
Aquesta pròrroga entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 
de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2022. 
 
 
Quart. JURISDICCIÓ 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquesta pròrroga 
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
  
Les parts, després de llegir aquest document, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu 
contingut i el signen.” 

 
2. Reconèixer el dret de dotze mil sis-cents cinquanta-dos euros (12.652€) a càrrec de 

l’aplicació pressupostària 43 46202 corresponent a l’assistència tècnica de La Roca del 
Vallès. 
 

3. Notificar aquest acords a l’Ajuntament de La Roca del Vallès.”  
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova els dictàmens 58 i 59 per unanimitat dels 27 membres presents, essent 33 de 
dret i 32 de fet. 
 
 
60. Aprovar el pla d’acció de turisme de l’any 2022 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Turisme, de 10 de novembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 d´octubre de 2021, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 
 
“1. L’article 70 de la Llei de Turisme disposa que corresponen als consells comarcals, entre d’altres, 
les atribucions en promoció dels recursos turístics de la comarca, i exercir, per delegació o per 
conveni, competències municipals. 
 
2. La missió de les polítiques públiques de turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental és 
fomentar un turisme sostenible i responsable com a sector econòmic dinamitzador del territori. 



 

 

 

 
3. Els objectius estratègics de les polítiques publiques de turisme del Vallès Oriental queden recollits 
en el Pla d’Acció 2022. Aquests són els següents: 
 

 Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic en base a les necessitats del 
sector (oferta i demanda). 

 

 Millorar i fomentar la competitivitat i qualitat dels serveis turístics de la comarca. 
 

 Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a 
mercats locals, nacionals i internacionals. 

 

 Incorporar estratègies turístiques intel·ligents. 
 

 Enfortir la xarxa entre els diferents agents turístics del territori i vetllar per la seva coordinació 
amb la Destinació Barcelona. 

 
4. El Pla d’Acció 2022 de TurismeVallès te com objectiu continuar amb les línies estratègiques de 
treball que durant l’any 2021 s’han dut a terme basant-nos en la gestió de la sostenibilitat turística, la 
creació de producte turístic, la realització d’accions de promoció de la comarca i la cogovernança. 
 
5. El Pla d’Acció està vinculat amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions 
Unides. Concretament estan vinculats a: 
 

1. Objectiu 16 - Pau justícia i institucions sòlides 
2. Objectiu 17 - Aliança pels objectius 

 
6. A continuació es relaciona el Pla d’Acció de TurismeVallès per a l’any 2022: 
 
RELACIÓ D’ACCIONS A DESENVOLUPAR 

 

EIX ESTRATEGIC 1: CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC 

Crear i dinamitzar grups de treball temàtics amb la participació d’entitats públiques i privades. 

1.1 Turisme de compres 

1.2 Turisme cultural 

1.3 Turisme actiu i de natura 

1.4 Turisme gastronòmic i productes de proximitat 

1.4.1 (N) Enoturisme – DO Alella 

1.5 Turisme familiar 

1.6 Termalisme i Benestar 

1.7 Turisme d’esdeveniments d’oci i negoci 

1.8 (N) Turisme escolar 

1.9 (N) Turisme per a tothom 

1.10 (N) Projectes sobrevinguts 

1.11 (N) Turisme sènior 

 

EIX ESTRATÈGIC 2:  SOSTENIBILITAT I QUALITAT 

Garantir un sistema turístic comarcal competitiu, en base de sostenibilitat i qualitat, implementant 
programes estratègics d’àmbit provincial i comarcal. 

2.1 Gestió Compromís per a la sostenibilitat Biosphere 

2.1.1 (N) Adhesió CCVOR Compromís per a la sostenibilitat Biosphere 

2.2 Punts d’Informació Turística 

2.3 Carta europea de turisme sostenible al Montseny 

2.4 Accions de formació adreçades a professionals del sector 

2.5  Programes específics per a establiments turístics 

 

EIX ESTRATÈGIC 3: COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ 

Realitzar campanyes de comunicació turística a través de diferents mitjans per donar a conèixer la 



 

 

 

destinació turística del Vallès Oriental. 

3.1 Material audiovisual 

3.2 Gestió de contingut en línia 

3.3 Accions de promoció genèriques 

3.4 Barcelona Catalunya Film Commission 

 

EIX ESTRATÈGIC 4: TURISME INTEL·LIGENT 

Recollir les principals dades i indicadors turístics per tal de facilitar una presa de decisions 
responsable i intel·ligent per a tots els agents turístics. 

4.1 Laboratori de turisme de Diputació de Barcelona 

4.2 Agència Catalana de Turisme 

4.3 Direcció General de Turisme 

4.4 Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental 

 

EIX ESTRATÈGIC 5: ASSESSORAMENT I GOVERNANÇA 

Treballar en xarxa per aconseguir un sector turístic coordinat i alhora crear sinèrgies per potenciar 
la Destinació Turística Barcelona. 

5.1 Plenaris polítics 

5.2 Plenaris tècnics – privats 

5.3 Jornada TurismeVallès 

5.4 Suport als municipis 

5.5 Servei d’Assistència tècnica 

5.6 Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella 

5.7 Cercles Diba 

 

 



 

 

CRONOGRAMA 

 

ACCIONS 2022 

CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC T1 T2 T3 T4 

1.1 Turisme de compres 

Reunions     

Impressió 50 propostes anglès / francès     

Incorporar els mercats no sedentaris a la web.     

Promoció de les actuacions realitzades per les 
associacions de la comarca 

    

Crear un catàleg d’experiències i incorporar-lo a la web     

1.2 Turisme cultural 

Reunions     

Publicitat     

Acabar d’actualitzar l’apartat de cultura de la web.     

Actualitzar la BBDD d’empreses culturals.     

Actualitzar oferta cultural a la web.     

Crear un catàleg d’experiències i incorporar-lo a la 
web. 

    

1.3 Turisme de natura 

Reunions     

Executar estudi senyalització turística     

Elaboració material     

Col·laborar amb comarques veïnes per comunicar i 
promocionar itineraris supracomarcals. 

    

Col·laborar amb el Consorci del Besòs Tordera i les 
entitats locals i comarcals amb l’elaboració i execució 
de projectes de camins. 

    

Publicitat     

1.4 Turisme gastronòmic i productes de proximitat 

Publicitat     

Esdeveniments i fires     

Incorporació establiment de restauració i productors 
visitables a la web TurismeVallès 

    

Creació de rutes gastronòmiques     



 

 

1.4.1 (N) Enoturisme – DO Alella 

Col·laborar amb accions del Consorci d’Enoturisme DO 
Alella 

    

Publicitat     

Formació     

Fer accions en col·laboració amb la DO Alella     

1.5 Turisme familiar 

Actualització de rutes i paquets turístics     

Recopilar informació turisme industrial     

Promoció activitats turisme familiar     

Recull d’empreses de turisme familiar que podrien 
participar a cupons de descompte 

    

1.6 Termalisme i Benestar 

Treballar la definició de termalisme i benestar     

Incorporar apartat de termalisme i benestar a la web     

Reunions     

1.7 Turisme d’esdeveniments d’oci i negoci (N)  

Seguir l’actualització de la BBDD     

Incorporació dels serveis a la web     

Crear un dossier professional on-line     

Incrementar visibilitat empreses MarketplaceVO     

1.8 Turisme escolar 

Recopilar informació sobre turisme escolar.     

Incorporar la informació a la web.     

1.9 Turisme per a tothom 

Recopilar informació sobre turisme accessible.     

Incorporar la informació a la web.     

1.10 Turisme sènior 

Recopilar informació sobre turisme senior     

Incorporar la informació a la web.     

1.11 Projectes sobrevinguts 

Atendre les peticions que sobrevinguin.     

Difondre informació si és necessari.     

Convocar taules de treball o reunions específiques si 
s’escau. 

    

 



 

 

 

SOSTENIBILITAT I QUALITAT T1 T2 T3 T4 
2.1 Gestió Compromís per la Sostenibilitat Biosphere 

Sensibilització     

Material     

Coordinar i programar sessions formatives     

Coordinar i programar sessions de treball col·lectives     

Assessorar les empreses durant el procés 
d’implantació 

    

Fer seguiment i alimentar la plataforma de gestió.     

Fer seguiment de les avaluacions externes     

Coordinar, programar i conduir la Taula de 
Sostenibilitat del Vallès Oriental 

    

2.1.1 Adhesió CCVOR Compromís per a la sostenibilitat Biosphere 

Tasques Consell Comarcal adhesió CSB     

Mantenir actualitzada la informació del qüestionari 
d’adhesió. 

    

Implementar el pla d’actuació.     

Reunions de seguiment     

2.2 Punts d’Informació Turística 

Organitzar sessions de formació     

Organitzar jornades de descoberta de l’entorn     

Proporcionar material de suport per l’usuari d’àmbit 
comarcal. 

    

Elaborar material digital     

2.3 CETS del Montseny 

Assistir a les reunions programades     

Executar acords presos a les reunions     

Coordinar les accions amb l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals del Montseny 

    

2.4 Tallers de Turisme 

Definir i actualitzar les necessitats formatives del sector     

Conèixer les diferents ofertes formatives existents i 
difondre-les. 

    

Organitzar els Tallers de Turisme     

Col·laborar amb escoles d’hoteleria i turisme del     



 

 

territori o comarques veïnes 

Coordinar amb mossos d’esquadra sessions formatives 
sobre seguretat als establiments turístics. 

    

2.5 Programes específics per a establiments turístics 

Actualitzar l’oferta de serveis turístics     

Situació actual i detectar les necessitats de l’oferta     

Crear relacions amb les Agències de Viatges     

Mantenir relacions     

     
     

PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ T1 T2 T3 T4 
3.1 Material audiovisual 

Ampliar banc recursos     

Difusió imatges     

3.2 Gestió de contingut en línia 

Fer seguiment de la informació visible sobre 
TurismeVallès i el Vallès Oriental a les diferents 
plataformes del sector 

    

Difondre les accions     

Gestionar xarxes socials     

Publicitat xarxes     

Recopilar i publicar l’oferta turística de qualitat a la 
pàgina web de TurismeVallès 

    

Manteniment pàgina web TurismeVallès     

3.3 Accions de promoció genèriques  

Col·laboració Diba i ACT     

Campanya del Benestar que es comparteix     

Organitzar i participar en worshops i trips virtuals.     

Participar i assistir a fires.     

Fer el seguiment i l’acompanyament de l’acció.     

Atendre les peticions     

Accions de publicitat on-line i off-line     

Editar material si s’escau     

3.4 BCN Catalunya Film Comission 

Col·laboració     

     



 

 

     

TURISME INTEL·LIGENT T1 T2 T3 T4 
4.1 LabTurisme Diba 

Assistir a les reunions     

Col·laborar amb les accions     

Tractar dades disponibles     

Comunicar les dades de la comarca     

4.2 Agència Catalana de Turisme 

Col·laboració     

4.3 Direcció General de Turisme 

Taxa Turística     

4.4 Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental 

Realitzar recerca d’informació als principals òrgans 
estadístics oficials en matèria de turisme 

    

Actualització de les bases de dades turístiques     

Recerca de projectes d’Smart Cities i Smart Tourism i 
donar-los a conèixer als municipis 

    

Realització de la Fase 2 i 3 del indicadors de turisme 
sostenible 

    

     
     

ASSESSORAMENT I GOVERNANÇA T1 T2 T3 T4 
5.1 Plenaris polítics 

Convocar reunions     

Aprovar esborranys de documents de treball     

Elaborar actes reunions     

Executar acords presos a les reunions     

5.2 Plenaris tècnic-privats 

Convocar reunions     

Aprovar esborranys de documents de treball     

Elaborar actes reunions     

Executar acords presos a les reunions     

5.3 Jornada Turisme Vallès 

Planificar la jornada i les activitats a realitzar     

Contactar amb els ponents     

Fer difusió de l’esdeveniment entre tot el sector turístic     



 

 

del Vallès Oriental 

Fer la valoració de la jornada un cop realitzada per tal 
de treure’n les conclusions pertinent 

    

5.4 Suport als municipis 

Atendre necessitats     

5.5 Servei d’Assistència Tècnica 

Recollir sol·licituds del servei fetes pels ajuntaments     

Crear convenis amb els ajuntaments, en funció de la 
capacitat de personal del Consell Comarcal. 

    

Donar resposta a les accions dels convenis realitzats     

5.6 Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella 

Col·laborar     

5.7 Cercles Diba 

Col·laborar     
 



 
 
 

 

 
 

FITXES DE LES ACCIONS 

 

EIX ESTRATÈGIC CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC 

Objectiu estratègic 
Crear i dinamitzar grups de treball temàtics amb la participació 
d’entitats públiques i privades. 

1.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME DE COMPRES 

Descripció general Implicar el sector comerç en la creació de producte turístic. 

Tasques 

 Convocatòria de reunions de la Taula Shopping i acordar els 
criteris de funcionament del Logotip ComerçVO i les properes 
accions. 

 Impressió de les 50 propostes de turisme en anglès i francès. 

 Incorporar els mercats no sedentaris a la web. 

 Promoció de les actuacions realitzades per les associacions de 
la comarca. 

 Crear un catàleg d’experiències i incorporar-lo a la web. 

Agents i ens implicats 
Associacions de comerciants dels diferents municipis, Agents turístics 
del territori, la Roca Village. 

Destinataris de l’acció 

Turistes, visitants i residents que visiten les oficines i Punts 
d’Informació turística de la comarca i usuaris de la pàgina web de 
TurismeVallès 
Empreses i entitats participants a les 50 propostes de turisme de 
compres. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme de compres a la comarca com a sector 
estratègic. 
Crear sinèrgies entre els diferents sectors econòmics involucrats en 
turisme i amb les diferents entitats. 
Diversificar el producte i que sigui apte per a persones de parla 
anglesa i francesa. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 1.500€ 

Indicadors (previsió de 
seguiment) 

 Nombre de reunions 

 Accions consensuades amb la Taula Shopping 

 Nivell de satisfacció dels participants 

 Visitants de la pàgina web de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

 CONTINU - Convocatòria de reunions de la Taula Shopping 

 1T2022 –Incorporar els mercats no sedentaris a la web. 

 3T2022 – Impressió de les 50 propostes de turisme de 
compres en anglès i francès. 

 CONTINU – Promoció de les actuacions realitzades per les 
associacions de la comarca. 

 CONTINU – Crear un catàleg d’experiències i incorporar-lo a la 
web. 

 

1.2 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME CULTURAL 

Descripció general 

Crear la ruta modernista de la comarca com a acció. complementària a 
la ruta del modernisme d’estiueig. 
Potenciar la ruta del modernisme d’estiueig. 
Promoure les activitats i projectes de les entitats culturals de la 
comarca. 
Realitzar accions conjuntes amb els agents implicats en cultura per 
promoure el turisme cultural. 



 
 
 

 

 
 

Tasques 

 Reunions amb tècnics de turisme i cultura dels ajuntaments. 

 Emetre publicitat per difondre aquest patrimoni i els seus 
productes (FACTOR PROMOCIÓ). 

 Acabar d’actualitzar l’apartat de cultura de la web. 

 Actualitzar la BBDD d’empreses culturals. 

 Actualitzar oferta cultural a la web. 

 Crear un catàleg d’experiències i incorporar-lo a la web. 

Agents i ens implicats Ajuntaments, Museus i centres d’interpretació i CCVO 

Destinataris de l’acció 

Turistes, visitants i residents que visiten les oficines i Punts 
d’Informació turística de la comarca i usuaris de la pàgina web de 
TurismeVallès. 
Empreses i entitats participants a les 50 propostes de turisme de 
cultura. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme cultural a la comarca com a sector estratègic. 
Crear sinèrgies entre els diferents sectors econòmics involucrats en 
turisme i amb les diferents entitats. 
Tenir el contingut actualitzat del material turístic. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors (previsió de 
seguiment) 

 Nombre de reunions realitzades 

 Nombre d’accions realitzades 

 Nivell de satisfacció dels participants 

 Nombre d’anuncis 

 Visitants de la pàgina web de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

 CONTINU - Reunions amb tècnics de turisme i cultura dels 
ajuntaments 

 CONTINU - Emetre publicitat per difondre aquest patrimoni i 
els seus productes.  

 2T2022 – Acabar d’actualitzar l’apartat de cultura de la web. 

 2T2022 – Actualitzar la BBDD d’empreses culturals. 

 CONTINU –Actualitzar oferta cultural a la web. 

 CONTINU – Crear un catàleg d’experiències i incorporar-lo a la 
web. 

 

1.3 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME ACTIU I DE NATURA 

Descripció general 

A partir de l’estudi de la xarxa de camins i itineraris turístics, i segons els 
acords pactats pel Grup de Treball de Senderisme, crear producte per 
donar resposta a la demanda de rutes de senderisme al nostre territori. 
Promoure el cicloturisme a la comarca. Donar a conèixer els espais 
naturals menys freqüentats de la comarca per descongestionar els punts 
amb més presència de visitants i estimular aquelles zones menys 
conegudes. Fer accions de sensibilització sobre el bon comportament als 
espais naturals. 

Tasques 

 Reunions amb el grup de treball de senderisme  

 Executar l’estudi de senyalització turística en els principals eixos de 
connexió de la comarca. 

 Elaboració de material sobre propostes d’itineraris de senderisme i 
cicloturisme de la comarca, incorporar-ho a la web i atendre 
consultes. 

 Col·laborar amb comarques veïnes per comunicar i promocionar 
itineraris supracomarcals. 

 Col·laborar amb el Consorci del Besòs Tordera i les entitats locals i 
comarcals amb l’elaboració i execució de projectes de camins. 

 Emetre publicitat per difondre els espais naturals menys coneguts 



 
 
 

 

 
 

de la comarca i sensibilitzar al visitant sobre el comportament. 
(FACTOR PROMOCIÓ) 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès Oriental, 
empreses de turisme actiu, Consorcis i Consells Comarcals veïns. 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en activitats de turisme actiu i de 
natura i usuaris de la web de TurismeVallès. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Dinamitzar el turisme actiu i de natura a la comarca com a sector 
estratègic. 
Sensibilitzar al visitant, sigui turista o resident, sobre el bon comportament 
mentre gaudeix dels espais naturals. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 1.000€ + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

 Nombre de reunions realitzades 

 Nombre d’anuncis emesos 

 Visitants de la pàgina web de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

 CONTINU - Reunions amb el grup de treball de senderisme  

 CONTINU – Executar estudi senyalització turística 

 CONTINU - Elaboració de material sobre propostes d’itineraris de 
la comarca. 

 CONTINU - Col·laborar amb comarques veïnes per comunicar i 
promocionar itineraris supracomarcals. 

 CONTINU - Col·laborar amb el Consorci del Besòs Tordera i les 
entitats locals i comarcals amb l’elaboració i execució de projectes 
de camins. 

 CONTINU - Emetre publicitat per difondre els espais naturals 
menys coneguts de la comarca i sensibilitzar al visitant sobre el 
comportament.  

 

1.4 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME GASTRONÒMIC I PRODUCTES DE PROXIMITAT 

Descripció general 
Accions per dinamitzar la gastronomia de la nostra destinació, 
promoure el consum de producte de proximitat i promocionar el 
turisme gastronòmic 

Tasques 

 Emetre publicitat de les Fires dels productes de proximitat 
del territori. (FACTOR PROMOCIÓ) 

 Organitzar esdeveniments vinculats a la gastronomia, les 
fires i el comerç tradicional en format virtual 

 Incorporar establiments de restauració i productors visitables 
a la web de TurismeVallès. 

 Crear rutes temàtiques de gastronomia. 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès 
Oriental i productors del Vallès Oriental, Restaurants i empreses 
turístiques. 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en gaudir de la gastronomia 
local, productors del Vallès Oriental, Restaurants i empreses 
turístiques i usuaris de la web de TurismeVallès. 

Resultats esperats de l’acció 

Incrementar el coneixement i difondre la gastronomia i els productes 
de proximitat del Vallès Oriental. 
Posicionar la nostra destinació com a referent en gastronomia. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 3.000€ + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

 Nombre d’anuncis publicats 

 Nombre de productors visitables i empreses incorporades al 



 
 
 

 

 
 

web 

 Nombre de visites rebudes pels productors 

 Visitants a la web de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució  CONTINU - Emetre publicitat de les Fires dels productes de 
proximitat del territori.  

 CONTINU - Organitzar esdeveniments vinculats a la 
gastronomia, les fires i el comerç tradicional. 

 CONTINU - Incorporar establiments de restauració a la web 
de TurismeVallès 

 CONTINU - Crear rutes temàtiques de gastronomia. 

 

(N) 1.4.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

ENOTURISME - DOALELLA 

Descripció general 

Accions per dinamitzar l’enoturisme de la comarca i promoure la 
presència del vi de la DO Alella arreu del territori. 
 
FITXA RELACIONADA AMB FITXA 5.6 

Tasques 

 Col·laborar amb accions del Consorci d’Enoturisme DO 
Alella (Enhotels, Vimes, i altres propostes que sorgeixin al 
llarg de l’any) 

 Emetre publicitat i comunicar accions i productes de la DO 
Alella. 

 Sessions de formació i sensibilització sobre la DO Alella per 
a agents del sector. 

 Fer accions en col·laboració amb la DO Alella per donar a 
conèixer la Denominació d’Origen als restauradors de la 
comarca (accions amb influencers, etc.). 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès 
Oriental, Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella, 
cellers del Vallès Oriental, restaurants i empreses turístiques. 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en gaudir del vi DO Alella, 
restaurants, empreses turístiques i usuaris de la web de 
TurismeVallès. 

Resultats esperats de l’acció 

Incrementar el coneixement i difondre la cultura i les característiques 
del vi de la terra de la pansa blanca. 
Posicionar la nostra destinació com una proposta d’enoturisme a 
prop de Barcelona. 
Augmentar la presència del vi DO Alella a la comarca. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 1.800€ 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

 Nombre de col·laboracions amb el Consorci d’Enoturisme 
DO Alella. 

 Nombre de propostes incorporades al web 

 Nombre de sessions de formació i sensibilització 
organitzades 

 Visitants a la web de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució  CONTINU - Col·laborar amb accions del Consorci 
d’Enoturisme DO Alella (Enhotels, Vimes, i altres propostes 
que sorgeixin al llarg de l’any) 

 CONTINU - Emetre publicitat i comunicar accions i productes 
de la DO Alella. 

 CONTINU - Sessions de formació i sensibilització sobre la 
DO Alella per a agents del sector. 

 CONTINU - Fer accions en col·laboració amb la DO Alella 



 
 
 

 

 
 

per donar a conèixer la Denominació d’Origen als 
restauradors de la comarca (accions amb influencers, etc.). 

 

1.5 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME FAMILIAR 

Descripció general 
Accions per posicionar la comarca com a destinació de turisme 
familiar i de proximitat. Atendre millor les necessitats del públic 
familiar. 

Tasques 

 Actualització de rutes i paquets turístics, de propostes per a 
públic familiar, adaptades a les necessitats actuals, i 
incorporar-los a la web. 

 Recopilar recursos de turisme industrial de la comarca i 
incorporar-ho a la base de dades i publicar-ho a la web.  

 Promocionar activitats de turisme familiar. 

 Recull d’empreses de turisme familiar que podrien participar 
a cupons de descompte. 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès 
Oriental i empreses de turisme familiar 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en activitats de turisme 
familiar. 

Resultats esperats de l’acció 

Dinamitzar el turisme familiar a la comarca com a sector estratègic. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

 Usuaris de la web de TurismeVallès  

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució  CONTINU - Crear rutes i paquets turístics 

 CONTINU – Recopilar informació turisme industrial 

 CONTINU – Publicar recursos de turisme industrial a la web 

 CONTINU – Promoció activitats turisme familiar. 

 4T2022 – Recull d’empreses de turisme familiar que podrien 
participar a cupons de descompte. 

 

1.6 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TERMALISME I BENESTAR 

Descripció general 
Realitzar accions per posicionar la comarca com a destinació 
turística termal i benestar. 

Tasques 

 Treballar la definició de Termalisme i Benestar. 

 Incorporar apartat de termalisme i benestar a la web 

 Reunions amb el grup de treball de Termalisme (convidar a 
experts perquè assessorin). 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès 
Oriental i empreses de turisme termal. 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en activitats de turisme 
termal. 

Resultats esperats de l’acció 

Dinamitzar el turisme termal a la comarca com a sector estratègic i 
element diferenciador del territori. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + FACTOR PROMOCIÓ 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

 Nombre de reunions  

Data d’inici prevista 1T 2022 



 
 
 

 

 
 

Termini d’execució  2T2021 - Treballar la definició de Termalisme i Benestar. 

 4T2021 - Incorporar apartat de termalisme i benestar a la 
web 

 CONTINU - Reunions amb el grup de treball de Termalisme 

 

1.7 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME D’ESDEVENIMENTS D’OCI I NEGOCI 

Descripció general 

Atendre les necessitats del turisme d’esdeveniments d’oci i de 
negoci i posicionar la comarca com a destinació d’esdeveniments. 
Incentivar la relació entre les empreses del sector turístic de la 
comarca i la resta d’empreses amb seu al Vallès Oriental per afavorir 
la creació de sinèrgies. 

Tasques 

 Seguir l’actualització de la BBDD. 

 Incorporar els serveis de turisme d’esdeveniments a la 
pàgina web de TurismeVallès. 

 Crear un dossier professional on-line 

 Incrementar la visibilitat de les empreses i afavorir la creació 
de sinèrgies promocionant la plataforma del MarketplaceVO. 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès 
Oriental i empreses de turisme d’esdeveniments 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents interessats en activitats de turisme 
d’esdeveniments i usuaris de la web de TurismeVallès 

Resultats esperats de l’acció 

Dinamitzar el turisme d’esdeveniments a la comarca com a sector 
estratègic. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + TAXA TURÍSTICA 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

 Usuaris de la web de TurismeVallès  

 Quantitat d’empreses incorporades a la web 

 Quantitat d’empreses turístiques incorporades al 
Marketplace 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució  2T2022 – Crear un dossier professional 

 CONTINU – Seguir l’actualització de la BBDD 

 CONTINU – Incorporació dels serveis a la web de 
TurismeVallès 

 CONTINU – Promocionar la plataforma MarketplaceVO 

 

(N) 1.8 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME ESCOLAR 

Descripció general 
Atendre les necessitats de lleure de les escoles i donar a conèixer 
les propostes d’activitats pedagògiques i d’oci variat per a infants 
que s’organitzen a la comarca. 

Tasques 
 Recopilar informació sobre turisme escolar. 

 Incorporar la informació a la web. 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès 
Oriental i empreses de turisme de la comarca 

Destinataris de l’acció 
Escoles, associacions de famílies, visitants i residents interessats en 
propostes d’oci familiar. 

Resultats esperats de l’acció 

Dinamitzar les activitats per a escolars que es duen a terme  a la 
comarca. 
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

 Usuaris de la web de TurismeVallès  

 Nombre de propostes incorporades a la web 

 Nombre de peticions ateses 



 
 
 

 

 
 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució  CONTINU – Recopilar informació sobre turisme escolar. 

 CONTINU – Incorporar la informació a la web. 

 

(N) 1.9 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME PER A TOTHOM 

Descripció general 

Atendre les necessitats del turisme accessible i posicionar la 
comarca com a destinació apta per a tothom. 
Donar a conèixer les empreses i serveis accessibles i inclusius del 
sector turístic amb seu al Vallès Oriental i afavorir la creació de 
sinèrgies. 

Tasques 
 Recopilar informació sobre turisme accessible. 

 Incorporar la informació a la web. 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès 
Oriental i empreses de turisme 

Destinataris de l’acció Turistes, visitants i residents i usuaris de la web de TurismeVallès 

Resultats esperats de l’acció 
Posicionar la comarca com a una destinació apta per a tot tipus de 
públic.  
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

 Usuaris de la web de TurismeVallès  

 Quantitat d’empreses i propostes accessibles incorporades a 
la web 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució  CONTINU –  Recopilar informació sobre turisme accessible. 

 CONTINU –  Incorporar i actualitzar la informació a la web. 

 
 

(N) 1.10 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

TURISME SÈNIOR 

Descripció general 

Atendre les necessitats del turisme sènior i posicionar la comarca 
com a destinació apta per a tothom. 
Donar a conèixer les empreses i serveis per a aquest públic al Vallès 
Oriental i afavorir la creació de sinèrgies. 

Tasques 

 Recopilar informació sobre turisme sènior 

 Col·laborar amb agències de viatges per posicionar la 
comarca. 

 Incorporar la informació a la web. 

Agents i ens implicats 
Diputació, Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès 
Oriental i empreses de turisme 

Destinataris de l’acció 
Turistes, visitants i residents i usuaris de la web de TurismeVallès 
majors de 65 anys. 

Resultats esperats de l’acció 

Posicionar la comarca com a una destinació per a un públic sènior.  
Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

 Usuaris de la web de TurismeVallès  

 Quantitat d’empreses i propostes sènior incorporades a la 
web 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució  CONTINU –  Recopilar informació sobre turisme accessible. 

 CONTINU –  Col·laborar amb agències de viatges per 
posicionar la comarca. 

 CONTINU –  Incorporar i actualitzar la informació a la web. 



 
 
 

 

 
 

(N) 1.11 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

PROJECTES SOBREVINGUTS 

Descripció general 
Donar resposta a les peticions de projecte no planificats dins el pla 
d’acció. 

Tasques 

 Atendre les peticions que sobrevinguin. 

 Difondre informació si és necessari. 

 Convocar taules de treball o reunions específiques si 
s’escau. 

Agents i ens implicats 
Consell Comarcal, tècnics dels ajuntaments del Vallès Oriental i 
empreses de turisme d’esdeveniments, i altres entitats. 

Destinataris de l’acció Segons projecte. 

Resultats esperats de l’acció 

Fer efectiva la petició i que visualitzi. 
Posicionar la comarca del Vallès Oriental 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/ previsió de 
seguiment 

 Nombre de projectes sobrevinguts 

 Nombre de projectes atesos 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució  CONTINU – Atendre les peticions que sobrevinguin. 

 CONTINU – Difondre informació si és necessari. 

 CONTINU – Convocar taules de treball o reunions 
específiques si s’escau. 

 
EIX ESTRATÈGIC 2 SOSTENIBILITAT I QUALITAT 

Objectiu estratègic 
Garantir un sistema turístic comarcal competitiu, en base de sostenibilitat i 
qualitat, implementant programes estratègics d’àmbit provincial 

2.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

GESTIÓ COMPROMÍS PER LA SOSTENIBILITAT BIOSPHERE 

Descripció general  

Difondre el Compromís per la Sostenibilitat Biosphere a les entitats 
vinculades al sector turístic de la comarca. Assessorar a aquestes entitats i 
a aquelles que ja en formen part per tramitar correctament la seva adhesió, 
complint amb els requisits establerts. Augmentar el nombre d’adhesions 
d’establiments i entitats adherides al Compromís per a la sostenibilitat. 
Col·laborar amb entitats de la comarca que treballen amb els ODS. 

Tasques 

 Realitzar sessions de sensibilització per captar noves entitats i 
serveis al projecte 

 Elaborar material per promocionar el projecte 

 Coordinar i programar sessions formatives  

 Coordinar i programar sessions de treball col·lectives 

 Assessorar les empreses durant el procés d’implantació 

 Fer seguiment i alimentar la plataforma de gestió. 

 Fer seguiment de les avaluacions externes  

 Coordinar, programar i conduir la Taula de Sostenibilitat del Vallès 
Oriental 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona i Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

Destinataris de l’acció 
Tots els establiments i entitats turístiques de la comarca i ajuntaments i 
Consell Comarcal 

Resultats esperats de 
l’acció 

Millorar la gestió de la sostenibilitat i la qualitat del servei de les entitats 
participants.  
Aconseguir transmetre la sostenibilitat com a qüestió mediambiental, però 
també social i econòmica. Aconseguir una oferta i gestió turística 
sostenible a la comarca. 
Potenciar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la 
sostenibilitat turística. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 



 
 
 

 

 
 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL  

Indicadors/ Previsió de 
seguiment 

 Nombre d’empreses/entitats interessades 

 Nombre d’entitats finalment adherides 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució  1T 2021 - Realitzar sessions de sensibilització per captar noves 
entitats i serveis al projecte 

 CONTINU - Elaborar material digital per promocionar el projecte 

 CONTINU - Coordinar i programar sessions formatives  

 CONTINU - Coordinar i programar sessions de treball col·lectives 

 CONTINU - Assessorar les empreses durant el procés 
d’implantació 

 CONTINU - Fer seguiment i alimentar la plataforma de gestió. 

 CONTINU - Fer seguiment de les avaluacions externes  

 4T2021 - Coordinar, programar i conduir la Taula de Sostenibilitat 
del Vallès Oriental 

 

2.1.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

ADHESIÓ CCVOR COMPROMÍS PER LA SOSTENIBILITAT 
BIOSPHERE 

Descripció general  
Adherir el Consell Comarcal del Vallès Oriental al Compromís per la 
Sostenibilitat Biosphere. Col·laborar amb entitats de la comarca que 
treballen amb els ODS. 

Tasques 

 Realitzar les tasques necessàries perquè el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental es pugui adherir al Compromís per la Sostenibilitat 
Biosphere. 

 Mantenir actualitzada la informació del qüestionari d’adhesió. 

 Implementar el pla d’actuació. 

 Realitzar reunions de seguiment i comunicació amb la resta 
d’àrees del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

Agents i ens implicats 
Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona i Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 

Destinataris de l’acció Consell Comarcal 

Resultats esperats de 
l’acció 

Millorar la gestió de la sostenibilitat i la qualitat del servei del Consell 
Comarcal.  
Aconseguir transmetre la sostenibilitat com a qüestió rellevant a totes les 
àrees del Consell Comarcal.  
Potenciar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la 
sostenibilitat turística. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 50 €  

Indicadors/ Previsió de 
seguiment 

 Nombre d’actuacions realitzades 

 Pla d’actuació de la destinació 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució  4T2022 - Realitzar les tasques necessàries perquè el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental es pugui adherir al Compromís per la 
Sostenibilitat Biosphere. 

 CONTINU - Mantenir actualitzada la informació del qüestionari 
d’adhesió. 

 4T2022 - Implementar el pla d’actuació. 

 CONTINU - Realitzar reunions de seguiment i comunicació amb la 
resta d’àrees del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 

2.2 
ÀMBIT DE 
TREBALL PUNTS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA 

Descripció general de 
l’acció  
 

Ampliar i consolidar la xarxa actual de punts d’informació turística a altres 
establiments que estiguin en contacte amb el públic, per tal de 
complementar els Serveis d’Informació, difusió i atenció turística. 

Tasques  Organitzar sessions de formació 



 
 
 

 

 
 

 Organitzar jornades de descoberta de l’entorn  

 Proporcionar material de suport per l’usuari d’àmbit comarcal. 

 Elaborar material digital per promocionar el projecte (edició i 
actualització d’un mapa on-line amb tots els punt d’informació 
acreditats). 

Agents i ens implicats Consell Comarcal i Diputació de Barcelona 

Destinataris de l’acció 
 

Entitats adherides actualment. 
Entitats potencials que es vulguin adherir al projecte. 

Resultats esperats de 
l’acció 

Major coneixement de la nostra destinació 
Millorar l’atenció al visitant 
Millorar la gestió interna de l’empresa o l’ens, per mitjà de les sessions de 
formació. 
Enfortir les relacions entre les diferents entitats participants 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 700€ 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

Nombre d’establiments adherits 
Nombre de sessions 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

 CONTINU - Organitzar sessions de formació 

 CONTINU - Organitzar jornades de descoberta de l’entorn  

 CONTINU - Proporcionar material de suport per l’usuari d’àmbit 
comarcal. 

 CONTINU - Elaborar material per promocionar el projecte (edició i 
actualització d’un mapa on-line amb tots els punt d’informació 
acreditats) 

 

2.3 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE DEL 
MONTSENY 

Descripció general  
Assistir a les reunions organitzades des del Parc Natural del 
Montseny per treballar en la Carta Europea de Turisme 
Sostenible. 

Tasques 

 Assistir a les reunions programades 

 Executar acords presos a les reunions 

 Coordinar les accions amb l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals del Montseny  

Agents i ens implicats 
Tots els ajuntaments que formen part del Parc Natural, 
Diputació de Barcelona, Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció 
Els turistes, visitants i residents que visiten el Parc Natural del 
Montseny 

Resultats esperats de l’acció 
Major coneixement del Parc Natural del Montseny per part 
dels turistes 
Turisme sostenible en l’àmbit del parc natural 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/ previsió de seguiment 
 Nombre de reunions realitzades 

 Accions dutes a terme 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

 CONTINU - Assistir a les reunions programades 

 CONTINU - Executar acords presos a les reunions 

 CONTINU - Coordinar les accions amb l’Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals del Montseny 

 

2.4 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

ACCIONS DE FORMACIÓ ADREÇADES A PROFESSIONALS 
DEL SECTOR 



 
 
 

 

 
 

Descripció general  

Coordinar Tallers de formació en l’àmbit del turisme, dirigits a 
tots els empresaris i treballadors del sector coorganitzats pel 
Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona i la Cambra de 
Comerç de Barcelona 

Tasques 

 Definir i actualitzar les necessitats formatives del sector 

 Conèixer les diferents ofertes formatives existents i 
difondre-les. 

 Organitzar els Tallers de Turisme 

 Col·laborar amb escoles d’hoteleria i turisme del territori 
o comarques veïnes 

 Coordinar amb mossos d’esquadra sessions formatives 
sobre seguretat als establiments turístics. 

Agents i ens implicats Diputació de Barcelona, Cambra de Comerç i CCVO 

Destinataris de l’acció Empresaris i treballadors del sector turístic. 

Resultats esperats de l’acció 
Millorar la formació dels professionals  
Millorar la competitivitat del sector 
Respondre les necessitats dels empresaris del sector 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost: DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors (previsió de 
seguiment): 

 Nombre de formacions realitzades 

 Nombre d’entitats implicades 

 Nombre de participants públics i privats 

 Nivell de satisfacció dels participants 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

 CONTINU – Definir i actualitzar les necessitats 
formatives del sector. 

 CONTINU – Conèixer les diferents ofertes formatives 
existents i difondre-les. 

 CONTINU – Organitzar els Tallers de Turisme. 

 CONTINU – Col·laborar amb escoles d’hoteleria i 
turisme del territori o comarques veïnes. 

 CONTINU – Coordinar amb mossos d’esquadra 
sessions formatives sobre seguretat als establiments 
turístics. 

 

2.5 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

PROGRAMES ESPECÍFICS PER A ESTABLIMENTS 
TURÍSTICS 

Descripció general  
Desenvolupar accions i coordinar tasques amb associacions i 
empreses de serveis turístics per garantir una oferta turística de 
qualitat i sostenible. 

Tasques 

 Actualitzar l’oferta de serveis turístics de la comarca 
(allotjaments, incloses àrees d’autocaravanes, 
restauració, activitats turístiques, etc.) 

 Estudiar la situació actual i detectar les necessitats de 
l’oferta de serveis turístics. 

 Crear relacions amb les Agències de Viatges de la 
comarca per donar a conèixer TurismeVallès com a 
referent en informació turística del territori. 

 Mantenir relacions amb Allotjaments, Oficines de 
turisme i altres serveis turístics per consolidar 
TurismeVallès com a referent en informació turística del 
territori. 

Agents i ens implicats CCVOR, Associacions comarcals, empreses de servies turístics. 

Destinataris de l’acció Empreses del sector turístic. 

Resultats esperats de l’acció 
Millorar la qualitat dels serveis turístics  
Millorar la competitivitat del sector 
Respondre les necessitats dels empresaris del sector 



 
 
 

 

 
 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost: DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors (previsió de 
seguiment): 

 Nombre d’empreses registrades 

 Nombre d’entitats implicades 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

 CONTINU – Actualitzar l’oferta de serveis turístics 

 CONTINU – Estudiar la situació actual i detectar les 
necessitats de l’oferta 

 CONTINU – Crear relacions amb les Agències de 
Viatges de la comarca per donar a conèixer 
TurismeVallès com a referent en informació turística del 
territori. 

 CONTINU – Mantenir relacions amb Allotjaments, 
Oficines de turisme i altres serveis turístics per 
consolidar TurismeVallès com a referent en informació 
turística del territori. 

 
EIX ESTRATÈGIC 3 COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ  

Objectiu estratègic 
Realitzar campanyes de comunicació turística a través de 
diferents mitjans per donar a conèixer la destinació turística del 
Vallès Oriental. 

3.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

MATERIAL AUDIOVISUAL 

Descripció general  Ampliar i mantenir el banc audiovisual i fer difusió del material 

Tasques, gestions i procediments 
necessaris per a dur a terme 
l’acció 

 Ampliar el banc d’imatges 

 Difondre el material audiovisual a les publicacions de 
TurismeVallès i a les xarxes. 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal Vallès Oriental i Ajuntaments  

Destinataris de l’acció 
 

Tots els agents relacionats amb el turisme del territori, Consell 
Comarcal Vallès Oriental 

Resultats esperats de l’acció 
Ampliar i donar a conèixer el banc de recursos audiovisuals del 
Vallès Oriental. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 2.000€ 

Indicadors/Previsió de seguiment 
Nombre d’imatges catalogades 
Nombre d’imatges i vídeos nous. 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 
 CONTINU – Ampliar el banc d’imatges 

 CONTINU - Difondre el material audiovisual a les 
publicacions de TurismeVallès 

 

3.2 
ÀMBIT DE 
TREBALL GESTIÓ DE CONTINGUT EN LÍNIA 

Descripció general de l’acció  Difondre informació de TurismeVallès als diferents mitjans: 
web, bloc, newsletter i xarxes social. Aquestes accions 
pretenen assolir un nivell de coneixement més elevat de la 
destinació turística del Vallès Oriental. Posicionar 
Turismevalles a totes les xarxes socials on tenim presència 
utilitzant la plataforma www.turismevalles.com com a eina de 
difusió i promoció de tota l’oferta turística del nostre territori. 

Tasques  Fer seguiment de la informació visible sobre 
TurismeVallès i el Vallès Oriental a les diferents 
plataformes del sector 

 Difondre les accions que es realitzen des de 
TurismeVallès i al territori a través dels  canal  
especificats per a cada estratègia de comunicació 



 
 
 

 

 
 

 Gestionar les xarxes socials 

 Contractar publicitat a les xarxes socials 

 Recopilar i publicar l’oferta turística de qualitat a la 
pàgina web de TurismeVallès 

 Fer manteniment de la pàgina web de TurismeVallès 

Agents i ens implicats Consell Comarcal Vallès Oriental.  

Destinataris de l’acció 
 

Usuaris d’internet i xarxes socials que tinguin interès, o en 
puguin tenir, en visitar el Vallès Oriental. Tots els agents de 
territori que treballen en l’àmbit del turisme. 

Resultats esperats de l’acció Incrementar el coneixement dels productes i serveis turístics 
del nostre territori. 
Incrementar el nombre de seguidors a la xarxa 
Incrementar la presència del territori del Vallès Oriental a les 
xarxes socials 
Potenciar l’ús de les noves tecnologies als recursos turístics 
Tenir un repositori amb tota l’oferta turística de qualitat al Vallès 
Oriental 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 4.000€ 

Indicadors/Previsió de seguiment  Nombre d’elements de difusió realitzats per diferents 
mitjans 

 Impacte d’aquests elements de difusió 

 Nombre de visites als portals i xarxes en què 
participem 

 Impacte produït d’aquestes visites 

 Nombre d’establiments, d’activitats i esdeveniments 
publicats a la web de TurismeVallès 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

 CONTINU - Fer seguiment de la informació visible 
sobre TurismeVallès i el Vallès Oriental a les diferents 
plataformes del sector 

 CONTINU - Difondre les accions que es realitzen des 
de TurismeVallès i al territori a través dels  canal  
especificats per a cada estratègia de comunicació 

 CONTINU - Gestionar les xarxes socials 

 CONTINU - Contractar publicitat a les xarxes socials 

 CONTINU - Recopilar i publicar l’oferta turística de 
qualitat a la pàgina web de TurismeVallès. 

 CONTINU – Manteniment de la pàgina web de 
TurismeVallès 

 

3.3 
ÀMBIT DE 
TREBALL ACCIONS DE PROMOCIÓ GENÈRIQUES 

Descripció general de l’acció  Organitzar accions de promoció del territori des del Servei de 
Turisme, adequades a la situació actual, així com col·laborar 
en les accions organitzades per altres entitats com la 
Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Turisme.  

Tasques, gestions i procediments 
necessaris per a dur a terme l’acció 

 Col·laborar amb la confecció dels programes de 
visites proposats des de Diputació de Barcelona i 
l’Agència Catalana de Turisme 

 Organitzar i participar en worshops i trips virtuals. 

 Participar i assistir a fires. 

 Fer el seguiment i l’acompanyament de l’acció. 

 Atendre les peticions que arribin des de les diferents 
entitats i diferents canals. 

 Accions de publicitat on-line i off-line. 



 
 
 

 

 
 

 Editar material si s’escau. 

Agents i ens implicats Empresaris turístics, Associacions d’empresaris, Diputació 
de Barcelona, Agència Catalana de Turisme, Ajuntaments de 
la comarca i Consell Comarcal del Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Prescriptors de la destinació del Vallès Oriental: agències de 
viatges, bloguers, periodistes, influencers etc. 

Resultats esperats de l’acció Incrementar el coneixement dels prescriptors sobre 
productes i serveis turístics del nostre territori. 
Incrementar el nombre de visitants i turistes als recursos que 
han participat a les diferents accions. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 40.000€ 

Indicadors/Previsió de seguiment  Nombre d’activitats dutes a terme 

 Nombre de participants a les diferents accions de 
promoció 

 Demanda de turistes (nacionalitats) 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

 CONTINU - Col·laborar amb la confecció dels 
programes de visites proposats des de Diputació de 
Barcelona i l’Agència Catalana de Turisme 

 CONTINU - Organitzar i participar en workshops i 
trips virtuals 

 CONTINU - Participar i assistir a fires. 

 CONTINU - Fer el seguiment i l’acompanyament de 
l’acció. 

 CONTINU - Atendre les peticions que arribin des de 
les diferents entitats i diferents canals. 

 CONTINU - Accions de publicitat on-line i off-line. 

 

3.4 
ÀMBIT DE 
TREBALL BCN CATALUNYA FILM COMMISSION 

Descripció general Treballar conjuntament amb el Barcelona Film 
Commission per tal de promoure i facilitar els rodatges al 
Vallès Oriental.  
Ajudar als professionals del món audiovisual en la 
preparació del seu rodatge, assessorant-los en la cerca 
de localitzacions, informant-los sobre les condicions de 
filmació i gestió de permisos a la comarca. 

Tasques  Gestionar les peticions de localitzacions 

 Cercar el millor espai per a les peticions de 
filmacions 

Agents i ens implicats Barcelona Film Commission, Ajuntaments de la comarca, 
agents del sector turístic de la comarca i Consell 
Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Professionals del món audiovisual 
Barcelona Film Commission 

Resultats esperats de l’acció Millorar la gestió i l’acollida de rodatges a la comarca 
Posicionar el Vallès Oriental com una destinació apta per 
a fer rodatges 
Millorar el coneixement de la comarca del Vallès Oriental 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de seguiment  Nombre de filmacions realitzades 



 
 
 

 

 
 

 Impacte d’aquestes filmacions 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

 CONTINU - Gestionar les peticions de 
localitzacions 

 CONTINU - Cercar el millor espai per a les 
peticions de filmacions 

 
EIX ESTRATÈGIC 4 TURISME INTEL·LIGENT 

Objectiu estratègic 
Recollir les principals dades i indicadors turístics per tal de 
facilitar una presa de decisions responsable i intel·ligent per a 
tots els agents turístics. 

4.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

LABORATORI DE TURISME DE DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 

Descripció general 

Participar a totes les sessions i jornades organitzades des del 
Laboratori de turisme. 
Col·laborar amb la recollida d’informació i amb els  diferents 
estudis del LabTurisme implementats a la comarca. 
Col·laborar amb la implementació i seguiment de la plataforma 
Tourism Data System a les empreses d’allotjament turístic de la 
comarca. 
Generar coneixement per a les entitats i agents turístics de la 
comarca a partir de les dades recopilades pel LabTurisme i el 
TDS. 

Tasques 

 Assistir a les reunions convocades. 

 Col·laborar amb les accions de sensibilització o 
jornades per la difusió amb l’objectiu d’aconseguir 
l’adhesió de més establiments 

 Tractar les dades disponibles, facilitades pel 
LabTurisme i el TDS 

 Comunicar als agents implicats les dades comarcals i 
municipals del Vallès Oriental 

Agents i ens implicats Diputació de Barcelona, Consell Comarcal 

Destinataris de l’acció Ajuntaments comarca, establiments i agents turístics del territori. 

Resultats esperats de l’acció 

Obtenir un major coneixement del perfil del visitant del nostre 
territori i dels nivells d’ocupació i demanda dels establiments 
turístics 
Millora en la presa de decisions 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/ previsió de seguiment 
 Nombre de reunions que s’ha participat 

 Percentatge d’establiments adherits al TDS 

 Nombre de comunicacions fetes 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

 CONTINU - Assistir a les reunions convocades. 

 CONTINU - Col·laborar amb les accions de 
sensibilització o jornades per la difusió amb l’objectiu 
d’aconseguir l’adhesió de més establiments 

 CONTINU - Tractar les dades disponibles, facilitades pel 
LabTurisme i el TDS 

 CONTINU - Comunicar als agents implicats les dades 
comarcals i municipals del Vallès Oriental 

 

4.2 
ÀMBIT DE 
TREBALL AGÈNCIA CATALANA DEL TURISME 

Descripció general  
 

Participar en les activitats que organitza l’Agència Catalana de 
Turisme  

Tasques  Recollir la informació d’interès pel sector 



 
 
 

 

 
 

 Difondre la informació d’interès pel sector  

 Participar en les accions proposades per l’Agència 
Catalana de Turisme 

 Seguiment de la marca Cicloturisme 

 Demanar marca Senderisme 

Agents i ens implicats Agència Catalana de Turisme i Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments i establiments turístics de la comarca 

Resultats esperats de l’acció Conèixer les accions que realitza l’Agència Catalana de Turisme 
Participar en aquelles accions que es considerin més adequades 
pels àmbits que es treballen 
Enfortir la relació entre els diferents agents turístics 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Calendari: Gener – Desembre  

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + TAXA TURÍSTICA  

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

 Nombre d’accions fetes 

 Nombre d’empreses que han participat a les accions 
plantejades 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

 CONTINU - Recollir la informació d’interès pel sector 

 CONTINU - Difondre la informació d’interès pel sector  

 CONTINU - Participar en les accions proposades per 
l’Agència Catalana de Turisme. 

 CONTINU – Seguiment de la marca Cicloturisme 

 4T2021 -  Demanar marca Senderisme 

 

(N) 4.3 
ÀMBIT DE 
TREBALL DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME 

Descripció general  
 

L’impost sobre les estades en establiments turístics és un tribut 
propi de la Generalitat de Catalunya que grava les estades dels 
visitants i turistes.  
Des del Consell Comarcal es gestiona la part provinent dels 
municipis que no arriben al mínim de recaptació per gestionar-ho 
ells mateixos. 

Tasques  Dur a terme les gestions administratives d’acceptació i 
justificació de la taxa 

 Prioritzar accions que englobin el màxim nombre de 
municipis 

 Prioritzar accions destinades a aquells municipis que 
ingressen la taxa turística a la bossa comuna comarcal 

 Realitzar les accions escollides pels plenaris 

Agents i ens implicats Direcció General de Turisme, Agència Tributària de Catalunya i 
Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments comarca i establiments turístics del territori 

Resultats esperats de l’acció Promocionar la comarca 
Impulsar el turisme sostenible, responsable i de qualitat. 
Fomentar la creació dels productes turístics. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + TAXA 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

 Nombre d’accions fetes 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

 CONTINU - Dur a terme les gestions administratives 
d’acceptació i justificació de la taxa 

 CONTINU - Proposar accions a fer 

 CONTINU - Realitzar les accions escollides pels plenaris 

 



 
 
 

 

 
 

4.4 ÀMBIT DE TREBALL 
OBSERVATORI – CENTRE D’ESTUDIS DEL VALLÈS 
ORIENTAL 

Descripció general  Col·laborar amb l’actualització de la informació turística 
comarcal i dels seus municipis, així com de totes les 
dades involucrades en la presa de decisions en la gestió 
turística.  
Col·laborar amb la implantació de projectes d’Smart 
Tourism als diferents municipis de la comarca. 
Seguir amb la fase 2 i 3 plantejades per desenvolupar el 
Sistema d’Indicadors de Turisme Sostenible de la 
comarca. 

Tasques  Realitzar recerca d’informació als principals 
òrgans estadístics oficials en matèria de turisme 

 Actualització de les bases de dades turístiques 

 Recerca de projectes d’Smart Cities i Smart 
Tourism i donar-los a conèixer als municipis. 

 Seguir amb la fase 2 i 3 plantejades per 
desenvolupar el Sistema d’Indicadors de Turisme 
Sostenible de la comarca 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal Vallès Oriental, agents públics i privats 
del territori  

Destinataris de l’acció 
 

Tots els agents relacionats amb el turisme del territori, 
Consell Comarcal Vallès Oriental 

Resultats esperats de l’acció Aconseguir una presa de decisions conscient i adequada 
segons les necessitats actuals del sector i del territori. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 5.000€ 

Indicadors/Previsió de seguiment  Nombre de col·laboracions realitzades 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

 CONTINU - Realitzar recerca d’informació als 
principals òrgans estadístics oficials en matèria 
de turisme 

 CONTINU - Actualització de les bases de dades 
turístiques 

 CONTINU - Recerca de projectes d’Smart Cities i 
Smart Tourism i donar-los a conèixer als 
municipis. 

 CONTINU – Dur a terme la fase 2 i 3 del Sistema 
d’Indicadors de Turisme Sostenible del Vallès 
Oriental*. 

*Veure annex amb informació del SITS del Vallès Oriental 
 

EIX ESTRATÈGIC 5 ASSESSORAMENT I GOVERNANÇA 

Objectiu estratègic 
Treballar en xarxa per aconseguir un sector turístic coordinat i alhora 
crear sinèrgies per potenciar la Destinació Turística Barcelona. 

5.1 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

PLENARIS POLÍTICS 
 

Descripció general Plantejar les línies estratègiques del territori conjuntament amb els 
regidors i consensuar els plans de treball 

Tasques  Convocar reunions  

 Aprovar esborranys de documents de treball 

 Elaborar actes reunions 

 Executar acords presos a les reunions 

Agents i ens implicats Consell Comarcal, regidors de turisme de la comarca 

Destinataris de l’acció Regidors de turisme dels municipis del Vallès Oriental 



 
 
 

 

 
 

Resultats esperats de 
l’acció 

Major implicació dels regidors del territori 
Concertació entre tots els regidors 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 250€ 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

 Nombre de reunions realitzades 

 Nombre d’assistents a les reunions 

 Nombre d’acords presos 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

 CONTINU - Convocar reunions  

 CONTINU - Aprovar esborranys de documents de treball 

 CONTINU - Elaborar actes reunions 

 CONTINU - Executar acords presos a les reunions 

 

5.2 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

PLENARIS TÈCNICS-PRIVATS 
 

Descripció general  Treballar conjuntament amb els tècnics del territori i les associacions 
del sector turístic per consensuar els plans de treball del servei de 
TurismeVallès. 

Tasques  Convocar reunions  

 Redactar esborranys de documents de treball 

 Elaborar actes reunions 

 Executar acords presos a les reunions 

Agents i ens implicats Consell Comarcal, tècnics de turisme de la comarca i associacions 
privades 

Destinataris de l’acció Tècnics de turisme dels municipis del Vallès Oriental 
Associacions d’empresaris de turisme del Vallès Oriental 

Resultats esperats de 
l’acció 

Aconseguir una major implicació dels tècnics del territori i de les 
entitats 
Coordinar les accions entre tots els municipis i agents privats 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 250€ 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

 Nombre de reunions realitzades 

 Nombre d’assistents a les reunions 

 Nombre d’acords presos 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

 CONTINU - Convocar reunions  

 CONTINU - Aprovar esborranys de documents de treball 

 CONTINU - Elaborar actes reunions 

 CONTINU - Executar acords presos a les reunions 

 

5.3 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

JORNADA TURISME VALLÈS 

Descripció general  
 

Organitzar una jornada de relació, entre els diferents agents turístics 
del territori, per tractar temes d’interès pel sector.  Lliurar els 
distintius PIT i Compromís Biosphere.  

Tasques  Planificar la jornada i les activitats a realitzar 

 Contactar amb els ponents 

 Fer difusió de l’esdeveniment entre tot el sector turístic del 
Vallès Oriental. 

 Fer la valoració de la jornada un cop realitzada per tal de 
treure’n les conclusions pertinent 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal, Diputació de Barcelona, Agència Catalana de 
Turisme, ajuntaments del Vallès Oriental i entitats del sector turístic. 

Destinataris de l’acció 
 

Regidors i tècnics de turisme del Vallès Oriental, associacions 
d’empresaris turístics del Vallès Oriental, entitats públiques i 
privades de turisme de l’àmbit comarcal. 

 Millorar el coneixement de la situació del turisme al Vallès Oriental 



 
 
 

 

 
 

Resultats esperats de l’acció Millorar la xarxa de relacions entre els agents del territori. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + 3.500€ 

Indicadors / Previsió de 
seguiment 

 Nombre d’agents participants 

 Nivell de satisfacció dels assistents 

 Nombre d’acords presos 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

 1T2022 - Planificar la jornada i les activitats a realitzar 

 1T2022 - Contactar amb els ponents 

 1T2022 - Fer difusió de l’esdeveniment entre tot el sector 
turístic del Vallès Oriental. 

 1T2022 - Fer la valoració de la jornada un cop realitzada per 
tal de treure’n les conclusions pertinent 

 

5.4 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

SUPORT ALS MUNICIPIS 
 

 
Descripció general 

Oferir suport als municipis del territori en totes les consultes que ens 
facin arribar.  
Col·laborar amb els ajuntaments en totes aquelles accions que 
considerin que TurismeVallès ha d’estar present. 

Tasques  Recollir les demandes fetes pels ajuntaments 

 Donar resposta a les demandes fetes 

Agents i ens implicats 
 

Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció 
 

Ajuntaments de la comarca 

Resultats esperats de l’acció 
 

Donar major resposta a les demandes dels ajuntaments 
Incrementar de les relacions entre els ajuntaments i el Consell 
Comarcal 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

 Nombre de demandes fetes 

 Nombre de respostes fetes 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 
 CONTINU - Recollir les demandes fetes pels ajuntaments 

 CONTINU - Donar resposta a les demandes fetes 

 

5.5 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
 

 
Descripció general 

Mitjançant convenis amb els ajuntaments, es proposta oferir el 
servei de prestació d’assistència tècnica, en matèria de turisme, als 
diferents ajuntaments del Vallès Oriental, per tal de millorar la gestió 
turística municipal.  

Tasques  Recollir sol·licituds del servei fetes pels ajuntaments 

 Crear convenis amb els ajuntaments, en funció de la 
capacitat de personal del Consell Comarcal. 

 Donar resposta a les accions dels convenis realitzats 

Agents i ens implicats Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments de la comarca 

Resultats esperats de l’acció 
 

Millorar el servei de turisme i la competitivitat dels municipis. 
Incrementar les relacions entre els ajuntaments i el Consell 
Comarcal 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL  

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

 Nombre de sol·licituds fetes 

 Nombre de convenis realitzats 



 
 
 

 

 
 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

 CONTINU - Recollir sol·licituds del servei fetes pels 
ajuntaments 

 CONTINU - Crear convenis amb els ajuntaments, en funció 
de la capacitat de personal del Consell Comarcal. 

 1T-4T2022 - Donar resposta a les accions dels convenis 
realitzats 

 

5.6 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO 
ALELLA 

Descripció general Difondre les accions proposades i dutes a terme des del consorci de 
la Denominació d’Origen Alella. 

Tasques  Recopilar la informació rebuda 

 Difondre informació del consorci de la DO Alella al nostre 
territori 

Agents i ens implicats Consell Comarcal Vallès Oriental, DO Alella 

Destinataris de l’acció Ajuntaments territori i ciutadania en general 

Resultats esperats de l’acció Incrementar el coneixement de les accions dutes a terme pel 
consorci DO Alella 
Interrelacionar les accions del consorci DO Alella i les de 
TurismeVallès 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL + TAXA TURÍSTICA 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

 Nombre d’accions que es difonen 

 Nombre de participants a les accions de la DO d’Alella 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 
 CONTINU - Recopilar la informació rebuda 

 CONTINU - Difondre informació del consorci de la DO Alella 
al nostre territori 

 

5.7 
ÀMBIT DE 
TREBALL 

CERCLES DIBA 
 

Descripció general de l’acció Participar als Cercles de Turisme de la Diputació de Barcelona en 
funció de les temàtiques i diferents grups de treball. 
Participar a la Jornada anual dels Cercles de Turisme 

Tasques  Participar a la comunitat virtual 

 Introduir informació de recursos turístics i activitats 

 Assistir a les diferents reunions i a la jornada dels Cercles de 
Turisme 

Agents i ens implicats Diputació de Barcelona i Consell Comarcal Vallès Oriental 

Destinataris de l’acció Ajuntaments territori, empreses privades i Consell Comarcal 

Resultats esperats de l’acció Incrementar el grau de coneixement dels recursos turístics de la 
comarca. 

Responsables de l’acció Servei de TurismeVallès 

Pressupost DESPESA DE PERSONAL 

Indicadors/Previsió de 
seguiment 

 Nombre de recursos publicats a la plataforma virtual dels 
cercles 

 Nombre de participants del Vallès Oriental als cercles 

Data d’inici prevista 1T 2022 

Termini d’execució 

 CONTINU - Participar a la comunitat virtual 

 CONTINU - Introduir informació de recursos turístics i 
activitats 

 CONTINU - Assistir a les diferents reunions i a la jornada 
dels Cercles de Turisme 



 
 
 

 

 
 

 
 
PROJECTE SINGULAR  

 
INTRODUCCIÓ 
 
En bici pel Vallès Oriental 
La situació actual ha fet que totes les persones ens replantegem el que teníem conegut fins abans de 
l’arribada de la COVID-19. La pandèmia ha portat al món a una aturada forçosa, i el sector turístic ha 
estat un dels grans sectors econòmics que s’han vist més afectats. En el marc d’incertesa en el que 
ens movem és bàsic transmetre informació actualitzada i fiable, tant per als turistes com per al sector 
professional de casa nostra. 
 
El turisme és un sector de gran importància i cal treballar per a construir el nou model turístic del futur, 
un futur molt proper que es basarà en la sostenibilitat ambiental, econòmica, cultural i social.  
 
Des del Servei de Turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental, juntament amb tot el sector 
turístic de la comarca, treballem per fomentar un turisme sostenible i responsable com a sector 
econòmic dinamitzador del territori. 
 
El Vallès Oriental té un alt potencial, al ser un cas paradigmàtic, ja que la mobilitat lenta té una 
rellevància considerable a la comarca per les característiques geogràfiques i socials. A més a més té 
una àmplia oferta de rutes i itineraris senyalitzats. Concretament, l’any 2017 es van documentar i 
comprovar sobre el terreny prop de 100 itineraris diferents, que sumen un total de més de 1.200km de 
camins senyalitzats. 
 
La mobilitat lenta va associada a una bona qualitat mediambiental i paisatgística i contribueix a una 
valorització del patrimoni històric i cultural de les zones rurals.   
També, s’ha de tenir en compte que el públic cicloturisme genera una despesa mitjana alta al territori, 
fet que contribueix al desenvolupament econòmic local. 
 
 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
El projecte singular d’enguany s’emmarca en el primer i el segon objectius estratègics del Pla d’Acció 
2022: Creació de producte turístic, i Sostenibilitat i qualitat. 
 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 
El projecte singular que es proposa per l’any 2022 te com objectiu elaborar una estratègia en 
cicloturisme per posicionar la comarca com una destinació que satisfaci les necessitats d’un públic 
cicloturista.  
 
Aquesta estratègia es basa en els següents punts: 
 
Estudi de les necessitats del territori en matèria de cicloturisme (en què s’hauria de millorar i com es 
podria fer): 

 Característiques o consells per ser una bona destinació cicloturística. 
 Detectar serveis existents per a cicloturistes vs. Serveis que serien necessaris (hotels, 

reparacions, lloguers, aparcaments, etc.) 
 Senyalització existents vs. Senyalització necessària (ciclisme de carretera, BTT, etc.) 
 Detectar les empreses que haurien d’estar implicades 
 Detectar plataformes de promoció 
 Públic objectiu potencial i com captar-lo. 
 Necessitats específiques del públic amb funcionalitat diversa. 
 Detectar esdeveniments en cicloturisme i possibles esdeveniments potencials. 
 Crear un logotip i una imatge per al cicloturisme a la comarca 

 
 Catàleg de serveis per a cicloturistes, identificant els serveis que són accessibles: 

 Aparcaments segurs 



 
 
 

 

 
 

 Tallers de reparacions 
 Lloguers de bicicleta 
 Llocs d’interès 
 Botigues especialitzades 
 Alimentació (restaurants i botigues) 
 Allotjaments bikefriendly 
 Serveis sanitaris i de cura de la salut 
 Empreses de guiatge 

 
Sessions de sensibilització, formació i taules de treball per a empresaris i agents del sector turístic 
(ens públic, ens privats, teixit associatiu, etc.), així com establiments turístics que vulguin tenir eines 
per atendre al turisme ciclable. 
 
Bones pràctiques per a ciclistes i bones pràctiques en el marc del cicloturisme, dirigit a la resta 
d’usuaris de la via pública.  
 
Proposta d’itineraris per a la comarca (definir criteris per publicar un itinerari), crear itineraris nous o 
adaptar itineraris existents, en funció dels serveis i necessitats detectades i editar material virtual i el 
paper. 
 
Els resultats que esperem obtenir amb el projecte singular són: 
 

1. Obtenir una estratègia que marqui les línies de treball futures. 
 

2. Ser un reclam per al públic cicloturista i els seus acompanyants. 
 

3. Millorar i posicionar la imatge turística del Vallès Oriental. 
 

4. Incentivar l’economia local dels municipis de la comarca. 
 
 
RELACIÓ D’ACCIONS A DESENVOLUPAR 

1. Contractar les tasques següents: 
 Estudi de les necessitats del territori en matèria de cicloturisme 
 Catàleg de serveis per a cicloturistes, identificant els serveis que són accessibles 
 Sessions de sensibilització, formació i taules de treball per a empresaris i agents del 

sector turístic (ens públic, ens privats, teixit associatiu, etc.), així com establiments 
turístics que vulguin tenir eines per atendre al turisme ciclable. 

 Bones pràctiques per a ciclistes i bones pràctiques en el marc del cicloturisme, dirigit a la 
resta d’usuaris de la via pública.  

 Proposta d’itineraris per a la comarca, crear itineraris nous o adaptar itineraris existents, 
en funció dels serveis i necessitats detectades i editar material virtual i el paper. 

2. Incorporar la informació a la pàgina web www.turismevalles.com  
 
 
DESTINATARIS DEL PROJECTE SINGULAR 
Els destinataris directes del projecte seria el sector turístic de la comarca, format per administracions 
públiques, allotjaments, empreses d’activitats, comerços, restaurants, i altres empreses de serveis.  
 
Indirectament, el destinatari final de les accions incloses en el projecte serien persones visitants 
especialitzades en turisme de bicicleta, així com els seus acompanyants, i empreses que organitzen 
viatges i estades, o esdeveniments, vinculades al ciclisme.  
 
 
INDICADORS / PREVISIÓ DE SEGUIMENT 
Per poder fer una previsió de seguiment de les accions, es proposen el indicadors següents: 
 

1. Nombre d’accions proposades com a línies de treball futures. 
 



 
 
 

 

 
 

2. Nombre de reunions celebrades amb els agents implicats. 
 

3. Nombre d’agents implicats. 
 
 
CRONOGRAMA 
A l’hora d’executar el projecte, es proposa la temporització següent: 
 

ACCIONS 2020 

CREACIÓ DE PRODUCTE TURÍSTIC T1 T2 T3 T4 

Projecte singular 

Contractació     

Execució     

 
PRESSUPOST 
La partida pressupostaria per a l’execució d’aquest projecte es preveu, per una banda, amb despesa 
de personal amb la col·laboració alhora de realitzar el plantejament i el seguiment del projecte. Per 
una alta banda, es preveu una partida pressupostaria de 25.000€ per fer la contractació de les 
actuacions. 
 
 
RECURSOS HUMANS 

 

Nom i càrrec Jornada 
laboral 

Dedicació  
 

Esther Garcia 
Cap de Comunicació 

37,5 h 5% a turisme 

Amèlia Beinat 
Auxiliar Administrativa Àrea 
Desenvolupament Local 

37,5 h 30% a turisme 

Marta Cañas 
Administrativa Àrea Desenvolupament Local 

37,5h 60% a turisme 

Jessica Diéguez 
Tècnica de Turisme 
Assistència Tècnica als municipis 

37,5h 20% a turisme 

Sandra Rodà 
Tècnica de turisme 

37,5h 100% a turisme  

Nuria Nadal  
Tècnica de turisme 

37,5h 100% a turisme 

 
PRESSUPOST 

 
FINANÇAMENT PREVIST PER A LES ACCIONS 
 

Eix estratègic 1: Creació de producte 7.300,00 €  

Eix estratègic 2: Sostenibilitat i qualitat 750,00 €  

Eix estratègic 3: Comunicació i promoció 46.000,00 €  

Eix estratègic 4: Turisme intel·ligent 5.000,00 €  

Eix estratègic 5: assessorament i governança 4.000,00 €  

Projecte singular 25.000,00 €  

Total 88.050,00 €  

 
PRESSUPOST DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

Personal 103.605,58 €  

Accions 63.050,00 €  

Projecte Singular 25.000,00 €  

Total 191.655,58 €  



 
 
 

 

 
 

 
 
Per tant, , 
 
1. Aprovar el Pla de d’Acció del Servei de Turisme per a l’any 2022, supeditat a l’aportació 

econòmica de Diputació de Barcelona en el marc del contracte programa.” 

 
 
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 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens 

perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions 
següents: 
 
a) La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.  
.../... 
d) L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord amb la 
legislació vigent.  
.../....  
h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò establert per la legislació de règim 
local. 
 
L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens 
perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, 
les atribucions següents: 
 
a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment 
d’aquests recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics 
essencials.  
 
b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca 
d’interès turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi turístic, 
en els termes establerts per la legislació de règim local.  
 
c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per 
promoure la imatge de Catalunya com a marca turística.  
 
d) La promoció dels recursos turístics de la comarca.  
 
e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les 
denominacions geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial.  
 
f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, 
que tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès turístic, i 
potestatiu en la resta de casos.  
 
g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur 
àmbit territorial per a esdevenir municipis turístics.  
 



 
 
 

 

 
 

h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
 
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració 
de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.  

 
Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis 
turístics de competència municipal:  

 
a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en cas 
de dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim local.  
 
b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
 
c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels 
serveis i les obres municipals. 

 
2. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

disposa que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar els  serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. El Text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril conté la mateixa previsió –article 66.1-. 
 
I en tot cas, d’acord amb el que disposa l’epígraf 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril el 
municipi exercirà competències en els termes de la legislació de l’Estat i de les 
comunitats autònomes en matèria de turisme; que l’article 66.3 del Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya assigna com a pròpies en aquesta matèria. 
 

3. L’article 14.2.g) del Text refós de Llei de l’organització comarcal aprovada per Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que el Ple és el competent per aprovar els 
plans comarcals. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO, al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar el Pla d’accions de turisme per a l’any 2022 transcrit en l’informe de la relació 

de fets.  
 

2. Condicionar l’acord precedent al finançament de la Diputació de Barcelona.  
 

3. Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona i traslladar-lo als ajuntaments 
interessats.” 

 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres presents, essent 33 de dret i 32 
de fet. 
 
 



 
 
 

 

 
 

61. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, 
l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2022-2025 amb 
diversos ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Turisme, de 10 de novembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 4 de novembre de 2021, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor 

Carles Fernández Pérez, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i diversos ajuntaments de la comarca vam subscriure, el 

2014, el conveni de polítiques de turisme, que té per objecte l’establiment d’un marc de 
col·laboració per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques 
de turisme mitjançant un pla de turisme. Aquest conveni es va renovar l’any 2018.  

 
2. La vigència d’aquest darrer conveni finalitza el 31 de desembre de 2021. 
 
3. El turisme és un motor econòmic molt important que pot ajudar en la recuperació econòmica, ja 

que té una gran capacitat per distribuir riquesa i generar llocs de treball degut a la seva 
transversalitat. 

 
4. El sector del turisme i l’hostaleria és un sector clau dins l’economia del Vallès Oriental, i més 

concretament dins dels sector terciari. Així, les darreres dades del PIB comarcal (any 2019) ens 
indiquen la importància del sector serveis, que dins l’estructura total del PIB suposa gairebé el 
60%.  

 
5. Si analitzem les dades en altres termes econòmics, l’aportació del sector al conjunt del VAB va 

créixer un 1,00% que, tot i ser inferior al creixement de comarques veïnes, mostra una dinàmica 
positiva. Si fem una anàlisi més detallada per activitats econòmiques, el sector de l’hostaleria, 
aporta el 6% del total de l’economia, un percentatge superior, per exemple, a l’aportació feta en 
termes econòmics del conjunt d’activitats financeres i d’assegurances del Vallès Oriental. I, de 
feta, aquest aportació del VAB del sector ha anat augmentant la seva aportació al conjunt 
econòmic, situat el 5% al 2011 o el 5,1% del 2014. 

 
6. Pel que fa a l’ocupació, aquesta representa el 5,20% del total de llocs de treball localitzats a la 

comarca, concretament 7.561 llocs de treball, dels quals 5.195 assalariats i 2.507 autònoms). 
(Font: IDESCAT) 

 
7. Els darrers anys l’oferta turística s’ha mantingut amb un creixement constant: s’han comercialitzat 

més destinacions turístiques, s’ha incrementat molt lleugerament l’oferta de places hoteleres, 
càmpings i turisme rural, i s’han incorporat noves tipologies d’allotjament reglat com els 
Habitatges d’Ús Turístic o els allotjaments especials. També ha incrementat l’oferta de 
restauració, serveis d’intermediació, entre d’altres, la qual cosa recomana la continuació de les 
actuacions en matèria de turisme que afavoreixin l’economia del territori. 

 
8. El Vallès Oriental registra amb dades de 2020, un total de 3.873 places en hotels, 2.739 en 

càmpings, 1.637 en apartaments turístics i habitatges d’ús turístic i 484 en establiments de 
turisme rural. Segons les últimes dades d’ocupació disponibles la temporada d’estiu del 2020, tot i 
havent patit una crisi sanitària i de mobilitat global, les dades d’ocupació han estat molt positives 
per als establiments de turisme rural, els quals han tingut un percentatge d’ocupació molt similar 
al de l’any anterior (51,8%), mentre que a hotels i càmpings els ha afectat una mica més aquesta 
situació. En càmpings s’ha obtingut un percentatge d’ocupació lleugerament més baix que el 2019 
(31,5%), i en hotels bastant més baix (32,5). (Font: Generalitat de Catalunya i Tourism Data 
System Barcelona) 

 



 
 
 

 

 
 

9. D’altra banda, cal destacar que el comportament estacional és cada vegada menys marcat, 
comparat amb els valors registrats els darrers anys i també que el 54,1% dels turistes han repetit 
la visita. El perfil de turista del Vallès Oriental, amb dades de 2019, té una mitjana de 44,5 anys i 
en el 64,3% són homes. La mitjana de nits d’estada és de 3,8 nits. En el 59,6% dels casos, la 
nacionalitat és espanyola, seguit pels francesos que representen el 6,8%. El motiu principal de la 
visita és l’oci (50,5%). Els principals llocs d’interès per nombre de visitants són: La Roca Village, 
el Parc Natural del Montseny i el Circuit de Barcelona Catalunya a Montmeló. Els visitants valoren 
la seva estada al Vallès Oriental amb una puntuació de 8,4 sobre 10.(Font: Laboratori de turisme 
de la Diputació de Barcelona a partir de l’enquesta a turistes 2019) 

 
10. Així doncs, totes aquestes dades recomanen l’assumpció d’un esforç per part dels poders públics 

que garanteixi la continuïtat de les polítiques de desenvolupament turístic de la comarca. 
 
11. La concertació de polítiques de col·laboració pública – pública i pública –privada és del tot 

necessària per posar en valor tot el potencial del nostre territori i generar un desenvolupament 
econòmic que ajudi a generar riquesa a la comarca. I el sector del turisme aporta un nínxol molt 
important de generació d’ocupació que cal treballar i valoritzar. 

 
12. L’article 70 de la Llei de Turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens perjudici 

de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, atribucions com la 
coordinació dels municipis de la comarca, la promoció dels recursos turístics de la comarca, i 
exercir, per delegació o per conveni, competències municipals. 

 
13. La missió de les polítiques públiques de turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental és 

fomentar un turisme sostenible i responsable com a sector econòmic dinamitzador del territori. 
 

14. Els objectius estratègics de les polítiques públiques de turisme que es desenvolupin per raó 
d’aquest conveni pretenen: 

 
a) Desenvolupar polítiques per fomentar el turisme sostenible i responsable com a sector 

econòmic dinamitzador del territori. 
b) Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic. 
c) Millorar i fomentar la competitivitat dels establiments turístics. 
d) Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic a mercats locals, 

nacionals i internacionals. 
e) Fomentar la professionalització i la formació en el sector turístic, tant públic com privat. 
f) Millorar la qualitat dels establiments turístics i millorar i fomentar la seva competitivitat i 

sostenibilitat. 
g) Comunicar i difondre de manera efectiva els diferents productes de la destinació turística 

del Vallès Oriental. 
h) Fomentar les relacions amb el sector públic i privat del territori. 

 
15. El pla d’accions és l’instrument de planejament mitjançant el qual les parts concerten llurs 

polítiques públiques de turisme i n’acorden l’execució, l’encàrrec de gestió, si és el cas, i el 
finançament. 

 
16. El pla d’accions de turisme ha de contenir els objectius estratègics, les actuacions que 

preveuen executar i el pressupost corresponent i l’aportació de cada ajuntament amb els quals 
el Consell Comarcal hagi subscrit un conveni de característiques anàlogues. 

 
17. El pla d’accions de turisme té com a mínim una periodicitat anual, corresponent amb l’any 

natural. No obstant, en el cas que finalitzada la vigència d’un pla no n’hagi estat aprovat un 
altre, aquell pla es prorroga amb caràcter anual i fins que no es resolgui o s’extingeixi aquest 
conveni. 

 
18. Els plans d’accions de turisme seran els que aprovi el plenari. 

 
19. Anualment s’entregarà una memòria justificativa del pla d’acció.  

 



 
 
 

 

 
 

20. Es crearà el Fons turístic per al finançament de les polítiques públiques de turisme del Vallès 
Oriental, que els signants del conveni concertaran mitjançant el Pla d’accions de Turisme. 

 
21. El període de vigència del fons de turisme és el mateix que el del pla d’accions de turisme al 

qual està vinculat. 
 

22. Les aportacions dels ajuntaments es calculen tenint en compte un pes del 75% del nombre 
d’habitants de cada municipi i un pes del 25% del nombre de places d’allotjament recollides a 
l’IDESCAT, que es calcula de la següent manera: 

 
 

 
Qm = 0,75x  PA   x hm     + 0,25x   PA   x pam 

                  Hm                                       PAm                     
 

 
Els paràmetres són: 

 
Qm = Quota individual per ajuntament 
PA = Pressupost anual no finançat pels conceptes inclosos en els epígrafs a), c), d) i e) 
de l’epígraf 3 d’aquest conveni, que per l’any 2022 correspon a 42.016 euros. 
hm = Nombre d’habitants de cada municipi Font: Idescat. Padró municipal d’habitants  
El nombre d’habitants de cada municipi és el que publica l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (IDESCAT) com a resultat de la revisió del padró municipal d’habitants aprovat 
per cada ajuntament. Les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen anualment 
amb data de referència 1 de gener de cada any. 
 

Hm = suma dels habitants del municipis del Vallès Oriental 
Pam= suma de les  places d ’a l lo t jaments  dels munic ip is del  Val lès  

Oriental  
Pam= places d ’a l lot jament de cada munic ip i  Font: Idescat, a partir de les dades 
del Departament d'Empresa i Ocupació 
 
El nombre de places d’allotjament correspondrà al nombre de places que per aquest 
concepte consti en la publicació més recent a l’IDESCAT. Actualment, s’inclouen en 
aquest concepte les places de turisme rural, de càmping, habitatges d’ús turístic i 
hoteleres. No obstant això, es comptabilitzaran els altres tipus de places d’allotjament a 
partir de la seva publicació a l’IDESCAT.  

 
23. Per als anys 2023, 2024 i 2025, l’aportació dels ajuntaments al fons turístic es determinarà per 

mitjà d’un protocol addicional anual de finançament del conveni, d’acord amb el Pla d’accions 
de turisme que correspongui. 
 

24. L’aportació dels ajuntaments al fons turístic es revisarà anualment tenint en compte l’IPC. 
 

25. Per l’any 2022, l’import corresponent al concepte PA de la fórmula de l’apartat precedent és de 
quaranta-dos mil setze euros (42.016€), excloent el municipi de la Llagosta, i queda de la 
següent manera: 

  



 
 
 

 

 
 

 
Càlcul del Conveni de Turisme 2022 

  

Places  
  

 

POBLACIÓ 2020 Hoteleres Càmpings 
Turisme 

rural 
Habitatges ús 

turístic 
TOTAL 
PLACES 

Càlcul Conveni 
2022 

Aiguafreda 2.512 15 0 0 22 37 242,28 € 

Ametlla del Vallès, l' 8.646 0 0 30 55 85 782,55 € 

Bigues i Riells 9.358 26 0 19 6 51 797,27 € 

Caldes de Montbui 17.812 350 516 0 99 965 2.570,13 € 

Campins 541 0 0 12 6 18 64,35 € 

Canovelles 16.829 20 0 0 33 53 1.386,82 € 

Cànoves i Samalús 3.156 22 0 25 28 75 338,98 € 

Cardedeu 18.424 81 0 7 61 149 1.628,59 € 

Figaró-Montmany 1.142 5 0 19 6 30 126,13 € 

Fogars de Montclús 475 79 750 43 44 916 1.148,25 € 

Franqueses del Vallès, les 20.364 178 0 4 28 210 1.855,03 € 

Garriga, la 16.668 284 0 0 66 350 1.734,36 € 

Granollers 62.419 1.207 0 0 61 1.268 6.443,14 € 

Gualba 1.548 21 324 0 88 433 646,79 € 

Lliçà d'Amunt 15.469 0 0 18 88 106 1.344,22 € 

Lliçà de Vall 6.497 0 0 0 17 17 531,20 € 

Llinars del Vallès 10.018 0 0 66 50 116 927,97 € 

Martorelles 4.820 0 0 0 0 0 378,79 € 

Mollet del Vallès 51.600 635 0 0 0 635 4.825,21 € 

Montmeló 8.831 58 0 0 0 58 764,34 € 

Montornès del Vallès 16.644 24 0 15 6 45 1.362,58 € 

Montseny 351 116 429 50 50 645 809,84 € 

Parets del Vallès 19.071 64 0 0 0 64 1.576,35 € 

Roca del Vallès, la 10.754 0 0 0 50 50 905,76 € 

Sant Antoni de Vilamajor 6.208 16 0 8 61 85 590,95 € 

Sant Celoni 18.136 171 0 27 17 215 1.686,00 € 

Sant Esteve de Palautordera 2.864 32 0 18 55 105 352,42 € 

Sant Feliu de Codines 6.363 0 0 0 44 44 553,41 € 

Sant Fost de Campsentelles 8.853 0 0 0 88 88 802,46 € 

Sant Pere de Vilamajor 4.544 0 0 39 116 155 545,08 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 7.426 0 210 25 28 263 902,55 € 

Santa Maria de Martorelles 890 0 0 0 0 0 69,94 € 

Santa Maria de Palautordera 9.630 32 0 25 72 129 913,24 € 

Tagamanent 318 0 0 15 17 32 63,80 € 

Vallgorguina 2.988 0 0 15 116 131 393,69 € 

Vallromanes 2.558 190 510 14 105 819 1.194,30 € 

Vilalba Sasserra 753 0 0 0 0 0 59,18 € 

Vilanova del Vallès 5.503 197 0 0 22 219 698,07 € 

Vallès Oriental  400.983 3.823 2.739 494 1.605 8.661 42.016,00 € 

         
FONT: IDESCAT 



 
 
 

 

 
 

Dades Població:Padró municipal d'habitants per sexe. Xifres oficials. Municipis de la comarca. Vallès Oriental. 2021 

Dades Places: Allotjaments turístics 2020. Oferta municipal d'establiments turístics de la Generalitat de Catalunya. 
Aquest any s'han afegit les dades d'habitatges d'ús turístic 

(Enllaç a la base de dades) 

 
 
Per tant, PROPOSO, 
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Vallès Oriental i els ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de 
Montbui, Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-Montmany, Fogars de 
Montclús, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Granollers, Gualba, 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 i Vilanova del Vallès, per a l’elaboració, la 
concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme. 
 

2. Aquest conveni entra en vigor l’1 de gener de 2022 i estén els seus efectes fins al 31 de 
desembre de 2025.” 

 
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 1.1 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, en endavant Llei 

de turisme, estableix que és objecte de la llei regular l’ordenació i la promoció del turisme. 
Als efectes d’aquesta llei –article 2 c)- s’entén per administracions turístiques els ens i els 
òrgans públics amb competències sobre l’activitat i els serveis turístics, i els organismes 
que, per raó de llur creació, adscripció o participació, hi resten vinculats, sigui quina sigui 
llur naturalesa jurídica; que han de perseguir les finalitats enumerades a l’article 3 de la 
mateixa Llei. 

 
2. El Títol II de la Llei de turisme introdueix el concepte dels recursos turístics, i els classifica 

entre recursos turístics essencials, recursos turístics d’interès local i recursos turístics 
potencials. 
 
Pel que fa als recursos turístics locals, l’article 6.1 de la Llei de turisme els defineix com 
aquells recursos que contribueixen a incrementar les corrents turístiques cap a municipis, 
comarques o àrees concretes del territori de Catalunya. 
 
Ensems, l’article 11 de la Llei de turisme estableix que les administracions turístiques han 
d’impulsar la creació, la conservació i la millora dels recursos turístics, així com donar 
suport a les iniciatives públiques i privades que persegueixin aquesta mateixa finalitat. 

 
3. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens perjudici 

de les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents: 
 

a)   La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.  
.../... 
d)  L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord ala 

legislació vigent.  



 
 
 

 

 
 

.../....  
h)    La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
i)  L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò establert per la 
legislació de règim local. 

 
4. L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens 

perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, 
les atribucions següents: 
 

a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment 
d’aquests recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics 
essencials. 

b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca 
d’interès turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi 
turístic, en els termes establerts per la legislació de règim local.  

c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per 
promoure la imatge de Catalunya com a marca turística.  

d) La promoció dels recursos turístics de la comarca.  
e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les 

denominacions geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial.  
f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, 

que tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès 
turístic, i potestatiu en la resta de casos.  

g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur 
àmbit territorial per a esdevenir municipis turístics.  

h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració 

de la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.  
 

2. Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis 
turístics de competència municipal:  
 

a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en cas 
de dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim local.  

b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels 

serveis i les obres municipals. 
 
5. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

disposa que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar els  serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. El Text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril conté la mateixa previsió –article 66.1-. 
 
En tot cas, d’acord amb el que disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el 
municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de 
l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en matèries d’informació i promoció de l’activitat 
turística d’interès i àmbit local.  
 

6. Pel que fa a les competències previstes a la legislació de règim local pels consells 
comarcals, l’article 25 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant TRLOCC, 



 
 
 

 

 
 

corresponen a la comarca, entre d’altres, les que li atribueixi la pròpia llei en matèria de 
cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb les previsions de 
l’article 28. 
 
En aquest sentit, l’article 28 estableix que correspon a la comarca, entre d’altres: prestar 
assistència tècnic, jurídica i econòmica als municipis; cooperar amb els municipis en 
l’establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori, i establir i 
coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i 
les actuacions d’àmbit supramunicipal. 

 
7. El Programa d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que conté 

com a línia estratègica número 2 el desenvolupament socioeconòmic, i com una actuació 
d’aquest desenvolupament, el foment decidit pel turisme, com a element fonamental en la 
promoció econòmica del territori. 
 

8. L’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix la possibilitat que es formalitzin 
convenis de col·laboració interadministrativa per a la consecució de finalitats d’interès 
públic comú. 

 
9. 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 per a l’elaboració, la concertació, 

l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme amb els ajuntaments 
d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Campins, 
Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, les 
Franqueses del Vallès, la Garriga, Granollers, Gualba, 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 i Vilanova del 
Vallès, d’acord amb el redactat següent: 
 
 

“REUNITS 
 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, que actua en la seva qualitat de president del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit per la secretària accidental de la corporació, 
senyora Núria Caellas Puig.  
 
I, de l’altra, el/la senyor/a,       alcalde/ssa president/a, assistit/da pel/per la secretari/a de la 
corporació, senyor/a      . 
 

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.  
 
L’alcalde/ssa president/a 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 / 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. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i diversos ajuntaments de la comarca vàrem 
subscriure el conveni de polítiques de turisme que tenia per objecte l’establiment d’un marc de 
col·laboració per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme mitjançant un pla d’accions de turisme. La vigència d’aquest conveni 
fineix el 31 de desembre de 2021. 
 

II. El turisme és un motor econòmic molt important que pot ajudar en la recuperació econòmica, 
ja que té una gran capacitat per distribuir riquesa i generar llocs de treball per raó de la seva 
transversalitat. 
 

III. El sector del turisme i l’hostaleria és un sector clau dins l’economia del Vallès Oriental, i més 
concretament dins dels sector terciari. Així, les darreres dades del PIB comarcal (any 2019) 
ens indiquen la importància del sector serveis, que dins l’estructura total del PIB suposa 
gairebé el 60%.  
 
L’aportació del sector al conjunt del VAB va créixer un 1,00% que, tot i ser inferior al 
creixement de comarques veïnes, mostra una dinàmica positiva. Si es fa una anàlisi més 
detallada per activitats econòmiques, el sector de l’hostaleria aporta el 6% del total de 
l’economia, un percentatge superior, per exemple, a l’aportació feta en termes econòmics del 
conjunt d’activitats financeres i d’assegurances del Vallès Oriental. I, de fet, aquesta aportació 
del VAB del sector ha anat augmentant ( 5% al 2011 -  5,1% al 2014). 
 
Pel que fa a l’ocupació, aquesta representa el 5,20% del total de llocs de treball localitzats a la 
comarca, concretament 7.561 llocs de treball, dels quals 5.195 assalariats i 2.507 autònoms). 
(Font: IDESCAT) 

 
IV. En els darrers anys l’oferta turística s’ha mantingut amb un creixement constant: s’han 

comercialitzat més destinacions turístiques, s’ha incrementat molt lleugerament l’oferta de 
places hoteleres, càmpings i turisme rural, i s’han incorporat noves tipologies d’allotjament 
reglat com els Habitatges d’Ús Turístic o els allotjaments especials. També s’ha incrementat 
l’oferta de restauració, serveis d’intermediació, entre d’altres, circumstància que recomana la 
continuació de les actuacions en matèria de turisme que afavoreixin l’economia del territori. 
 

V. El Vallès Oriental registra amb dades de l’any 2020, un total de 3.873 places en hotels, 2.739 
en càmpings, 1.637 en apartaments turístics i habitatges d’ús turístic i 484 en establiments de 
turisme rural. Segons les últimes dades d’ocupació disponibles la temporada d’estiu del 2020, 
tot i havent patit una crisi sanitària i de mobilitat global, les dades d’ocupació han estat molt 
positives per als establiments de turisme rural, els quals han tingut un percentatge d’ocupació 
molt similar al de l’any anterior (51,8%), mentre que a hotels i càmpings els ha afectat una 
mica més aquesta situació. En càmpings s’ha obtingut un percentatge d’ocupació 
lleugerament més baix que el 2019 (31,5%), i en hotels bastant més baix (32,5). (Font: 
Generalitat de Catalunya i Tourism Data System Barcelona) 

 



 
 
 

 

 
 

VI. D’altra banda, cal destacar que el comportament estacional és cada vegada menys accentuat, 
comparat amb els valors registrats els darrers anys i també que el 54,1% dels turistes han 
repetit la visita. El perfil de turista del Vallès Oriental, amb dades de 2019, té una mitjana de 
44,5 anys i en el 64,3% són homes. La mitjana de nits d’estada és de 3,8 nits. En el 59,6% 
dels casos, la nacionalitat és espanyola, seguit pels francesos que representen el 6,8%. El 
motiu principal de la visita és l’oci (50,5%). Els principals llocs d’interès per nombre de 
visitants són: La Roca Village, el Parc Natural del Montseny i el Circuit de Barcelona 
Catalunya a Montmeló. Els visitants valoren la seva estada al Vallès Oriental amb una 
puntuació de 8,4 sobre 10.(Font: Laboratori de turisme de la Diputació de Barcelona a partir 
de l’enquesta a turistes 2019) 
 
Així doncs, totes aquestes dades recomanen l’assumpció d’un esforç per part dels poders 
públics que garanteixi la continuïtat de les polítiques de desenvolupament turístic de la 
comarca. 

 
VII. La concertació de polítiques de col·laboració pública – pública i pública –privada és 

del tot necessària per posar en valor tot el potencial del nostre territori i generar un 
desenvolupament econòmic que ajudi a generar riquesa a la comarca. I el sector del turisme 
aporta un nínxol molt important de generació d’ocupació que cal treballar i valoritzar. 

 
VIII. La Diputació de Barcelona ha participat també en el finançament de les polítiques 

públiques de turisme que s’han dut a terme en el marc del conveni esmentat en la 
manifestació primera i ha mostrat interès en continuar col·laborant en el finançament  
d’aquestes accions. Fruit d’aquesta col·laboració, s’ha formalitzat un sistema de finançament 
mitjançant la signatura del Contracte Programa 2020-2024 entre la Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, per tal d’establir el marc de relacions entre ambdues 
entitats i desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca. 
 

IX. Que és de l’interès del Consell Comarcal del Vallès Oriental –en endavant, el CONSELL 
COMARCAL- i de l’Ajuntament de       -en endavant, l’AJUNTAMENT- concertar polítiques de 
col·laboració pública – pública i pública -privada per posar en valor tot el potencial del nostre 
territori i generar un desenvolupament econòmic que ens ajudi a generar riquesa i ocupació a 
la comarca, essent el sector del turisme cabdal per assolir aquests objectius.  

 
 

FONAMENTS JURÍDICS 
 
1. L’article 1.1 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, en endavant Llei de 

turisme, estableix que és objecte de la llei regular l’ordenació i la promoció del turisme. Als 
efectes d’aquesta llei –article 2 c)- s’entén per administracions turístiques els ens i els òrgans 
públics amb competències sobre l’activitat i els serveis turístics, i els organismes que, per raó 
de llur creació, adscripció o participació, hi resten vinculats, sigui quina sigui llur naturalesa 
jurídica; que han de perseguir les finalitats enumerades a l’article 3 de la mateixa Llei. 

 
2. El Títol II de la Llei de turisme introdueix el concepte dels recursos turístics, i els classifica 

entre recursos turístics essencials, recursos turístics d’interès local i recursos turístics 
potencials. 
 
Pel que fa als recursos turístics locals, l’article 6.1 de la Llei de turisme els defineix com 
aquells recursos que contribueixen a incrementar les corrents turístiques cap a municipis, 
comarques o àrees concretes del territori de Catalunya. 
 
Ensems, l’article 11 de la Llei de turisme estableix que les administracions turístiques han 
d’impulsar la creació, la conservació i la millora dels recursos turístics, així com donar suport 
a les iniciatives públiques i privades que persegueixin aquesta mateixa finalitat. 

 
3. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens perjudici de 

les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents: 
 



 
 
 

 

 
 

a)   La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.  
.../... 
d)  L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord ala legislació 

vigent.  
.../....  
h)    La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
i)  L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò establert per la legislació de règim local. 
 

4. L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens 
perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, les 
atribucions següents: 
 

a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment d’aquests 
recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics essencials. 

b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca d’interès 
turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi turístic, en els 
termes establerts per la legislació de règim local.  

c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per 
promoure la imatge de Catalunya com a marca turística.  

d) La promoció dels recursos turístics de la comarca.  
e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les denominacions 

geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial.  
f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, que 

tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès turístic, i 
potestatiu en la resta de casos.  

g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur 
àmbit territorial per a esdevenir municipis turístics.  

h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració de 

la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.  
 

2. Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis turístics 
de competència municipal:  
 

a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en cas de 
dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim local.  

b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels serveis i 

les obres municipals. 
 
5. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, disposa 

que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, 
pot promoure activitats i prestar els  serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats 
i aspiracions de la comunitat veïnal. El Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril conté la mateixa previsió –article 
66.1-. 
 
En tot cas, d’acord amb el que disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el municipi 
exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de 
les Comunitats Autònomes, en matèries d’informació i promoció de l’activitat turística d’interès 
i àmbit local.  
 

6. Pel que fa a les competències previstes a la legislació de règim local pels consells comarcals, 
l’article 25 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat mitjançant 
el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant TRLOCC, corresponen a la 
comarca, entre d’altres, les que li atribueixi la pròpia llei en matèria de cooperació, 
assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb les previsions de l’article 28. 
 



 
 
 

 

 
 

En aquest sentit, l’article 28 estableix que correspon a la comarca, entre d’altres: prestar 
assistència tècnic, jurídica i econòmica als municipis; cooperar amb els municipis en 
l’establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori, i establir i 
coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les 
actuacions d’àmbit supramunicipal. 

 
7. El Programa d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que conté com a 

línia estratègica número 2 el desenvolupament socioeconòmic, i com una actuació d’aquest 
desenvolupament, el foment decidit pel turisme, com a element fonamental en la promoció 
econòmica del territori. 
 

8. L’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix la possibilitat que es formalitzin 
convenis de col·laboració interadministrativa per a la consecució de finalitats d’interès públic 
comú. 

 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment d’un marc de col·laboració entre el CONSELL 
COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de 
polítiques públiques de turisme mitjançant un pla d’accions de turisme. 
 
Ensems, el CONSELL COMARCAL concertarà les polítiques públiques de turisme que les parts 
convinguin mitjançant l’aprovació d’un pla amb els altres ajuntaments amb els quals hagi subscrit 
un acord de característiques anàlogues a les d’aquest conveni. 
 
 
Segon. Objectius 
 
1. Les parts convenen que els objectius estratègics de les polítiques públiques de turisme que 

desenvolupin per raó d’aquest conveni pretenen: 
 
a) Desenvolupar polítiques per fomentar el turisme sostenible i responsable com a sector 

econòmic dinamitzador del territori. 
b) Potenciar la creació i la comercialització de producte turístic. 
c) Millorar i fomentar la competitivitat dels establiments turístics. 
d) Promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic a mercats locals, 

nacionals i internacionals. 
e) Fomentar la professionalització i la formació en el sector turístic, tant públic com privat. 
f) Millorar la qualitat dels establiments turístics i millorar i fomentar la seva competitivitat i 

sostenibilitat. 
g) Comunicar i difondre de manera efectiva els diferents productes de la destinació turística 

del Vallès Oriental. 
h) Fomentar les relacions amb el sector públic i privat del territori. 
 

2. Els objectius estratègics es poden revisar amb l’aprovació o modificació, si és el cas, del pla 
d’accions de turisme.  

 
Tercer.  Obligacions del CONSELL COMARCAL 
 
Per assolir l’objecte i els objectius d’aquest conveni, el CONSELL COMARCAL assumeix les 
obligacions següents: 
 
a) Promoure l’elaboració, la concertació i l’execució de les polítiques públiques de turisme que 

les parts convinguin mitjançant l’aprovació del pla d’accions de turisme. 
b) Formular el pla d’accions de turisme. 



 
 
 

 

 
 

c) Cofinançar el pla d’accions de turisme. 
d) Desenvolupar i executar, si és el cas, les actuacions previstes en el pla d’accions de turisme. 
e) Col·laborar en el desenvolupament dels recursos turístics i de les activitats turístiques del 

Vallès Oriental. 
f) Gestionar el Fons turístic. 
g) Concórrer a les convocatòries públiques de subvencions l’objecte de les quals sigui coincident 

amb l’objecte d’aquest conveni, si és el cas.  
h) Convocar  i presidir  el plenari. 
i) Complir les altres obligacions que dimanen d’aquest conveni. 
 
 
Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
Per assolir l’objecte i els objectius d’aquest conveni, l’AJUNTAMENT assumeix les obligacions 
següents: 
 
a) Promoure l’elaboració, la concertació i l’execució de les polítiques públiques de turisme que 

les parts convinguin mitjançant l’aprovació del pla d’accions de turisme. 
b) Cofinançar en el finançament del pla d’accions de turisme. 
c) Col·laborar en el desenvolupament dels recursos turístics i de les activitats turístiques del 

Vallès Oriental. 
d) Assumir la part de finançament que preveu el règim econòmic d’aquest conveni, consignar en 

els seus pressupostos les dotacions necessàries per a fer-hi front i abonar al CONSELL 
COMARCAL els imports que en resultin. 

e) Participar en el plenari. 
f) Complir les altres obligacions que dimanen d’aquest conveni.  
 
 
Cinquè. Pla d’accions de turisme 
 
1. El pla d’accions és l’instrument de planejament mitjançant el qual les parts concerten llurs 

polítiques públiques de turisme i n’acorden l’execució, l’encàrrec de gestió, si és el cas, i el 
finançament. 

 
2. El pla d’accions de turisme ha de contenir els objectius estratègics, les actuacions que 

preveuen executar i el pressupost corresponent i l’aportació de cada ajuntament amb els 
quals el CONSELL COMARCAL hagi subscrit un conveni de característiques anàlogues. 

 
3. El pla d’accions de turisme té com a mínim periodicitat anual, corresponent amb l’any natural. 

Nogensmenys, pel cas que finalitzada la vigència d’un pla no n’hagi estat aprovat un altre, 
aquell pla es prorroga amb caràcter anual i fins que no es resolgui o s’extingeixi aquest 
conveni. 
 

4. 1El pla d’accions de turisme per a l’any 2022 s’incorpora a aquest conveni com a annex.  
 

5. El pla d’accions de turisme dels anys 2023, 2024 i 2025 serà el que aprovi el plenari i es 
formalitzarà mitjançant l’acord que preveu el pacte 6.8 d’aquest conveni.   

 
6. El pla d’accions de turisme es finança amb càrrec al fons turístic, sens perjudici d’allò que 

disposa el pacte 7.3 d’aquest conveni.  
 

 
Sisè. Fons turístic 
 
1. Es crea el fons turístic per al finançament de les polítiques públiques de turisme que les parts 

concerten mitjançant el pla d’accions de turisme. 
 

                                                
1 El pla d’accions de turisme per a l’any 2022 que s’ha d’incloure com a annex és aquell que aprovi el Ple de Consell Comarcal.  



 
 
 

 

 
 

2. El període de vigència del fons de turisme és el mateix que el del pla d’accions de turisme al 
qual està vinculat. 

 
3. El fons turístic es finança amb les aportacions de: 
 

a) El CONSELL COMARCAL 
b) L’AJUNTAMENT 
c) Els altres ajuntaments amb els quals el CONSELL COMARCAL hagi subscrit un conveni 

anàleg 
d) El romanent del fons del pla d’accions de turisme precedent extingit o resolt 
e) Qualsevulla altra aportació, subvenció o donació o qualsevol altre ingrés de naturalesa 

pública o privada 
 
4. El CONSELL COMARCAL gestiona el fons turístic, del qual n’ha de retre compte a la 

Comissió de seguiment. 
 

5. El romanent del fons turístic corresponent a un pla d’accions de turisme extingit s’incorpora al 
fons del pla d’accions de turisme següent. 

 
6. L’aportació de l’AJUNTAMENT resulta de tenir en compte la part del pressupost del pla 

d’accions de turisme no coberta per les aportacions previstes a les lletres a), c), d) i e) de 
l’epígraf 3 d’aquest pacte, distribuïda entre tots els ajuntaments amb els quals el CONSELL 
COMARCAL hagi subscrit un conveni anàleg signataris d’acord amb la fórmula següent: 

 
 

Qm = 0,75x  PA   x hm     + 0,25x   PA   x pam 

                  Hm                                       PAm                     
 

Els paràmetres són: 
 
Qm = Quota individual per ajuntament 
PA = Pressupost anual no finançat pels conceptes inclosos en els epígrafs a), c), d) i e) 
de l’apartat 3 d’aquest pacte, que per l’any 2022 correspon a 42.016 euros.  
hm = Nombre d’habitants de cada municipi Font: Idescat. Padró municipal d’habitants  
El nombre d’habitants de cada municipi és el que publica l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (IDESCAT) com a resultat de la revisió del padró municipal d’habitants aprovat 
per cada ajuntament. Les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen anualment 
amb data de referència 1 de gener de cada any. 
 

Hm = suma dels habitants del municipis del Vallès Oriental 

Pam= suma de les  p laces d ’al lo t jaments dels  munic ip is del  Val lès 
Oriental  
Pam= places d ’a l lot jament de cada munic ip i  Font: Idescat, a partir de les dades 
del Departament d'Empresa i Ocupació 
 
El nombre de places d’allotjament correspondrà al nombre de places que per aquest 
concepte consti en la publicació més recent a l’IDESCAT.  Actualment, s’inclouen en 
aquest concepte les places de turisme rural, de càmping, habitatges d’ús turístic i 
hoteleres. No obstant això, es comptabilitzaran els altres tipus de places d’allotjament a 
partir de la seva publicació a l’IDESCAT.  

  
7. Per l’any 2022, l’import corresponent al concepte PA de la fórmula de l’apartat precedent és 

de quaranta-dos mil setze euros (42.016  EUR).   
 

8. Per als anys 2023, 2024 i 2025, l’aportació de l’AJUNTAMENT al fons turístic es determinarà 
per mitjà d’un protocol addicional anual de finançament d’aquest conveni, d’acord amb el Pla 
d’accions de turisme de correspongui. L’import corresponent al concepte PA de la fórmula 
per aquests anys ha tenir en compte, entre d’altres conceptes, la variació salarial que 
correspongués aprovada per als empleats públics.  

  



 
 
 

 

 
 

 
Setè. Pagament 
 
1. L’AJUNTAMENT abona la seva aportació en el fons turístic en dues parts proporcionals 

abans del 28 de febrer i del 15 de setembre de cadascun dels anys de vigència del conveni.   
 

2. El CONSELL COMARCAL inicia l’expedient de la compensació, de conformitat amb el que 
preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT és deutor del CONSELL COMARCAL per 
l’objecte d’aquest conveni. 
 

3. En relació amb cada un dels anys de vigència d’aquest conveni i en el cas que el CONSELL 
COMARCAL i l’AJUNTAMENT formalitzin un conveni per a la cooperació supramunicipal al 
Vallès Oriental que inclogui, d’una part, les mateixes polítiques públiques de turisme que 
s’estableixen en virtut del conveni que ara es formalitza, i per altra part, una aportació 
econòmica al CONSELL COMARCAL a càrrec de l’AJUNTAMENT, no serà d’aplicació el 
pacte 6è, 7.1 i 7.2 d’aquest conveni relatius al fons turístic i al pagament. 

 
 
Vuitè. Plenari 
 
1. El Plenari de Turisme és l’òrgan col·legiat al qual correspon: 

 
a) El seguiment i l’avaluació d’aquest conveni 
b) L’aprovació, la revisió, la modificació i la derogació del pla d’accions de turisme 

 
2. El Plenari de Turisme s’integra pels membres següents: 

 
a) El conseller o consellera del CONSELL COMARCAL de l’àrea que li corresponguin els 

assumptes de turisme que la presideix, o persona en qui delegui.  
 

b) El regidor o regidora de l’AJUNTAMENT que li corresponguin els assumptes de turisme 
o persona en qui delegui , el qual té la condició de vocal.  
 

c)  El/la cap de l’Àrea tècnica del CONSELL COMARCAL que li corresponguin els 
assumptes de turisme, el/la qual assisteix a les reunions amb veu però sense vot.  
 

d) Els altres representants dels ajuntaments que formalitzin un conveni amb el CONSELL 
COMARCAL de naturalesa anàloga a aquest, els quals tenen la consideració de vocals.  
 

e) El secretari o secretària. La secretaria és exercida per un vocal o una vocal del mateix 
òrgan o per una persona al servei del CONSELL COMARCAL, amb veu però sense vot.  
 

3. Aquesta Comissió es reunirà com a mínim una vegada l’any prèvia convocatòria del 
CONSELL COMARCAL.  

 
Novè. Vigència 
 
Aquest conveni entra en vigor l’1 de gener de 2022 i estén els seus efectes fins al 31 de 
desembre de 2025. 
 
 
Desè. Causes d’extinció  
 
Aquest conveni s’extingueix per les causes següents: 
 
a) La finalització del termini de vigència. 
b) L’acord mutu entre les parts. 



 
 
 

 

 
 

c) La denúncia unilateral amb un preavís de sis mesos. No obstant, per instar-la cal estar al dia 
del pagament de les obligacions econòmiques i no eximeix el compliment de les obligacions 
contretes prèviament. 

d) La falta de pagament, per part de l’AJUNTAMENT, de la quota anual de participació que no 
hagi pogut ser compensada i n’hagin transcorregut vuit mesos des del venciment. 

e) La insostenibilitat econòmica del fons turístic.  
f) L’extinció unilateral dels convenis de naturalesa anàloga a aquest que el CONSELL 

COMARCAL hagués subscrit quan facin insostenible el fons turístic. 
 

Onzè. Jurisdicció competent 
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les incidències que 
puguin derivar-se de la interpretació d’aquest conveni. 
 
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, 
ratifiquen el seu contingut i el signen. 
 
2ANNEX PLA D’ACCIONS TURISME 2022 VALLÈS ORIENTAL 

 

2. Aprovar la distribució de l’aportació dels ajuntaments següent: 
 
 

  
Places  

  

 

POBLACIÓ 
2020 

Hoteleres Càmpings 
Turisme 

rural 
Habitatges ús 

turístic 
TOTAL 

PLACES 
Import 

conveni  2022 

Aiguafreda 2.512 15 0 0 22 37 242,28 € 

l’Ametlla del Vallès 8.646 0 0 30 55 85 782,55 € 

Bigues i Riells 9.358 26 0 19 6 51 797,27 € 

Caldes de Montbui 17.812 350 516 0 99 965 2.570,13 € 

Campins 541 0 0 12 6 18 64,35 € 

Canovelles 16.829 20 0 0 33 53 1.386,82 € 

Cànoves i Samalús 3.156 22 0 25 28 75 338,98 € 

Cardedeu 18.424 81 0 7 61 149 1.628,59 € 

Figaró-Montmany 1.142 5 0 19 6 30 126,13 € 

Fogars de Montclús 475 79 750 43 44 916 1.148,25 € 

Les Franqueses del Vallès 20.364 178 0 4 28 210 1.855,03 € 

La Garriga 16.668 284 0 0 66 350 1.734,36 € 

Granollers 62.419 1.207 0 0 61 1.268 6.443,14 € 

Gualba 1.548 21 324 0 88 433 646,79 € 

Lliçà d'Amunt 15.469 0 0 18 88 106 1.344,22 € 

Lliçà de Vall 6.497 0 0 0 17 17 531,20 € 

Llinars del Vallès 10.018 0 0 66 50 116 927,97 € 

Martorelles 4.820 0 0 0 0 0 378,79 € 

Mollet del Vallès 51.600 635 0 0 0 635 4.825,21 € 

Montmeló 8.831 58 0 0 0 58 764,34 € 

Montornès del Vallès 16.644 24 0 15 6 45 1.362,58 € 

Montseny 351 116 429 50 50 645 809,84 € 

Parets del Vallès 19.071 64 0 0 0 64 1.576,35 € 

la Roca del Vallès 10.754 0 0 0 50 50 905,76 € 

                                                
2 El pla d’accions de turisme per a l’any 2022 que s’ha d’incloure com a annex és aquell que aprovi el Ple de Consell Comarcal. 



 
 
 

 

 
 

Sant Antoni de Vilamajor 6.208 16 0 8 61 85 590,95 € 

Sant Celoni 18.136 171 0 27 17 215 1.686,00 € 

Sant Esteve de Palautordera 2.864 32 0 18 55 105 352,42 € 

Sant Feliu de Codines 6.363 0 0 0 44 44 553,41 € 

Sant Fost de Campsentelles 8.853 0 0 0 88 88 802,46 € 

Sant Pere de Vilamajor 4.544 0 0 39 116 155 545,08 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 7.426 0 210 25 28 263 902,55 € 

Santa Maria de Martorelles 890 0 0 0 0 0 69,94 € 

Santa Maria de Palautordera 9.630 32 0 25 72 129 913,24 € 

Tagamanent 318 0 0 15 17 32 63,80 € 

Vallgorguina 2.988 0 0 15 116 131 393,69 € 

Vallromanes 2.558 190 510 14 105 819 1.194,30 € 

Vilalba Sasserra 753 0 0 0 0 0 59,18 € 

Vilanova del Vallès 5.503 197 0 0 22 219 698,07 € 

Vallès Oriental  400.983 3.823 2.739 494 1.605 8.661 42.016,00 € 

        3. Notificar aquests acords als interessats.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres presents, essent 33 de dret i 32 
de fet. 
 
 
ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA 
 
62. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei 
d’assistència  en  matèria  de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i 
administració electrònica amb l’Ajuntament de Vallgorguina. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Societat del Coneixement i Transparència, de 10 de 
novembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 29 d´octubre de 2021, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor 

Carles Fernández Pérez, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
1. Que la facilitat d’interrelació entre l’Administració i la ciutadania que afavoreixen els mitjans 

electrònics permet aplicar el govern obert, entès com un sistema d’actuació i gestió dels afers 
públics que fa possible un diàleg permanent entre l’Administració i els ciutadans, la participació i 
la col·laboració d’aquests en la definició de les polítiques públiques i una millor transparència en 
el retiment de comptes i l’exigència de responsabilitats.  

  
2. Que el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació ha canviat la forma 

i al contingut de les relacions de l'administració amb els ciutadans i les empreses.  
  

Si bé la Llei 30/1992, de 26 de novembre, ja va ser conscient de l'impacte de les noves 
tecnologies en les relacions administratives, fou la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic 
dels ciutadans als Serveis Públics, la que els va donar carta de naturalesa legal, en establir el 



 
 
 

 

 
 

dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques, així com 
l'obligació d'aquestes de dotar-se dels mitjans i sistemes necessaris perquè aquest dret pogués 
exercir-se.   

  
A partir del 2 d’octubre de 2016, data d’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació electrònica 
constitueix l'actuació habitual de les administracions.   

 
La idea subjacent és que una administració sense paper basada en un funcionament 
íntegrament electrònic no només serveix millor als principis d'eficàcia i eficiència, en estalviar 
costos a ciutadans i empreses, sinó que també reforça les garanties dels interessats, facilita el 
compliment de les obligacions de transparència i permet oferir informació puntual, àgil i 
actualitzada als interessats.  

  
3. Que d’altra banda, la nova Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en vigor 

des del 2 d’octubre de 2016, recull, amb les adaptacions necessàries, les normes fins ara 
contingudes en la Llei 11/2007, de 22 de juny, quant al funcionament electrònic del sector públic, 
i algunes de les previstes en el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es 
desenvolupa parcialment l'anterior.   

  
 Aquesta Llei integra matèries que requerien una regulació unitària, com correspon a un entorn en 

el qual la utilització dels mitjans electrònics ha de ser l'habitual, com ara la signatura i les seus 
electròniques, l'intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de comunicació i l'actuació 
administrativa automatitzada.   

  
Així mateix, estableix l’obligació a què les administracions públiques es relacionin entre si per 
mitjans electrònics, previsió que es desenvolupa posteriorment en el títol referent a la cooperació 
interadministrativa mitjançant una regulació específica de les relacions electròniques entre les 
Administracions. Per això, també es contempla com a nou principi d'actuació la interoperabilitat 
dels mitjans electrònics i sistemes i la prestació conjunta de serveis als ciutadans.  

  
En aquest sentit, l’article 3 d’aquesta Llei, sota la rúbrica Principis generals, disposa que les 
administracions públiques es relacionaran entre si i amb els seus òrgans, organismes públics i 
entitats vinculats o dependents a través de mitjans electrònics, que assegurin la interoperabilitat i 
seguretat dels sistemes i solucions adoptades per cadascuna d'elles, garantiran la protecció de 
les dades de caràcter personal, i facilitaran preferentment la prestació conjunta de serveis als 
interessats.  

  
4. Que en aquest context, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació esdevenen un pilar 

fonamental de les administracions i cal dotar-les dels recursos tècnics i materials necessaris que 
sorgeixin d’una planificació estratègica en aquest àmbit.  

  
5. Que el 25 de gener de 2017, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar la 

creació del Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) que té com a objectiu 
promoure la implantació de les TIC i l’administració electrònica als ajuntaments de la comarca del 
Vallès Oriental i ser un instrument estratègic per aquests agents en aquest àmbit.  
 

6. Que el 13 de juny de 2019, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Vallgorguina varen subscriure 
un conveni que té per objecte la   prestació   del   servei d’assistència  en  matèria  de 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació i en administració electrònica, el qual finalitza el 31 
de desembre de 2019.  

  
7. Que l’Ajuntament de Vallgorguina té interès en què el Consell Comarcal li segueixi prestant 

assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i l’administració 
electrònica. 
 

8. El cost anual per a la prestació del servei objecte d’aquest conveni és de de catorze mil set-cents 
seixanta euros  (14.600,00 EUR). Nogensmenys, aquest cost pot variar per raó de l’increment 



 
 
 

 

 
 

salarial que pugui aprovar-se en els pressupostos generals de l’Estat, mitjançant l’aplicació del 
percentatge que correspongui.  
 

Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vallgorguina 

per   a   la   prestació   del   servei d’assistència  en  matèria  de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació i en administració electrònica, en els termes assenyalats en aquest informe. 
 
Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret reconegut i compromís d’ingrés a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 90.462.30, per un import total de catorze mil set-cents seixanta euros 
(14.760,00 EUR)” 

 

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’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.  

 
2. 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. 

 
3. L’article 28.1 lletra a) 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 a les 
comarques prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  

 
4. 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. 
 

5. L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic 
que regulen els convenis com a acords amb efectes jurídics adoptats per les 
administracions públiques.  
 

6. 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. 

 
7. 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 col·laboració per a la prestació del 

servei d’assistència  en  matèria  de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i 
administració electrònica amb l’Ajuntament de Vallgorguina, 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, senyora Núria Caellas Puig.  
  
I de l’altra, el senyor Joan Mora Alsina, alcalde de l’Ajuntament de Vallgorguina, assistit per la 
secretària de la corporació, la senyora Macarena Lupón Lorente. 
  

INTERVENEN 
  

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 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. 
  
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa  

  
EXPOSEN 

  
1. Que la facilitat d’interrelació entre l’Administració i la ciutadania que afavoreixen els mitjans 

electrònics permet aplicar el govern obert, entès com un sistema d’actuació i gestió dels afers 
públics que fa possible un diàleg permanent entre l’Administració i els ciutadans, la 
participació i la col·laboració d’aquests en la definició de les polítiques públiques i una millor 
transparència en el retiment de comptes i l’exigència de responsabilitats.  
  

2. Que el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació ha canviat la 
forma i al contingut de les relacions de l'administració amb els ciutadans i les empreses.  
  
Si bé la Llei 30/1992, de 26 de novembre, ja va ser conscient de l'impacte de les noves 
tecnologies en les relacions administratives, fou la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés 
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, la que els va donar carta de naturalesa legal, en 
establir el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb les Administracions 
Públiques, així com l'obligació d'aquestes de dotar-se dels mitjans i sistemes necessaris 
perquè aquest dret pogués exercir-se.   
  
A partir del 2 d’octubre de 2016, data d’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació electrònica 
constitueix l'actuació habitual de les administracions.   
 



 
 
 

 

 
 

La idea subjacent és que una administració sense paper basada en un funcionament 
íntegrament electrònic no només serveix millor als principis d'eficàcia i eficiència, en estalviar 
costos a ciutadans i empreses, sinó que també reforça les garanties dels interessats, facilita 
el compliment de les obligacions de transparència i permet oferir informació puntual, àgil i 
actualitzada als interessats.  
  

3. Que d’altra banda, la nova Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en 
vigor des del 2 d’octubre de 2016, recull, amb les adaptacions necessàries, les normes fins 
ara contingudes en la Llei 11/2007, de 22 de juny, quant al funcionament electrònic del sector 
públic, i algunes de les previstes en el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es 
desenvolupa parcialment l'anterior.   
  
Aquesta Llei integra matèries que requerien una regulació unitària, com correspon a un 
entorn en el qual la utilització dels mitjans electrònics ha de ser l'habitual, com ara la 
signatura i les seus electròniques, l'intercanvi electrònic de dades en entorns tancats de 
comunicació i l'actuació administrativa automatitzada.   
  
Així mateix, estableix l’obligació a què les administracions públiques es relacionin entre si per 
mitjans electrònics, previsió que es desenvolupa posteriorment en el títol referent a la 
cooperació interadministrativa mitjançant una regulació específica de les relacions 
electròniques entre les Administracions. Per això, també es contempla com a nou principi 
d'actuació la interoperabilitat dels mitjans electrònics i sistemes i la prestació conjunta de 
serveis als ciutadans.  
  
En aquest sentit, l’article 3 d’aquesta Llei, sota la rúbrica Principis generals, disposa que les 
administracions públiques es relacionaran entre si i amb els seus òrgans, organismes públics 
i entitats vinculats o dependents a través de mitjans electrònics, que assegurin la 
interoperabilitat i seguretat dels sistemes i solucions adoptades per cadascuna d'elles, 
garantiran la protecció de les dades de caràcter personal, i facilitaran preferentment la 
prestació conjunta de serveis als interessats.  
  

4. Que en aquest context, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació esdevenen un pilar 
fonamental de les administracions i cal dotar-les dels recursos tècnics i materials necessaris 
que sorgeixin d’una planificació estratègica en aquest àmbit.  
  

5. Que el 25 de gener de 2017, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar la 
creació del Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) que té com a 
objectiu promoure la implantació de les TIC i l’administració electrònica als ajuntaments de la 
comarca del Vallès Oriental i ser un instrument estratègic per aquests agents en aquest àmbit.  
 

6. Que el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Vallgorguina vàrem aprovar un conveni que té per 
objecte la  prestació  del  servei d’assistència  en  matèria  de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació i en administració electrònica, vigent fins el 31 de desembre de 2021.  
 

7. Que l’Ajuntament de Vallgorguina té interès en què el Consell Comarcal li segueixi prestant 
assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i l’administració 
electrònica. 
 

D’acord amb això, ambdues institucions tenen interès a subscriure aquest conveni de cooperació, 
que subjecten en les següents  

  
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  
  

1. 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.   



 
 
 

 

 
 

  
2. 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.  

  
3. L’article 28.1 lletra a) 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 a les comarques 
prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.   

  
4. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques.  
  

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

6. La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.  
  

7. La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.  

  
8. La Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.   

 
9. El Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual s’aprova l’Esquema nacional de seguretat en 

l’àmbit de l’administració electrònica.  
 

10. La Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l'Autoritat Catalana de protecció de dades.  
  

11. La Llei 9/2011, del 29 de desembre de promoció de l’activitat econòmica.  
  

12. La Llei 10/2011 de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.   
  

13. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.  

  
14. La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració 

de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.  
 

15. El Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics.  
 

16. 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.  

  
17. 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.  

  
18. L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic que 

regulen els convenis com a acords amb efectes jurídics adoptats per les administracions 
públiques.  

     
D’acord amb les manifestacions i les consideracions jurídiques exposades, i tenint en compte que 
la cooperació entre les administracions públiques catalanes és indispensable per a trobar 
solucions comunes als problemes i als reptes que comporta l'extensió de l'ús dels mitjans 
electrònics tant en les relacions entre les administracions públiques i les relacions amb els 



 
 
 

 

 
 

ciutadans com en la gestió interna de les administracions públiques, les parts expressen la seva 
voluntat d’establir aquest conveni de cooperació que subjecten als següents  

  
PACTES 

Primer. Objecte  
  
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació del servei d’assistència en Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació i en administració electrònica a l’Ajuntament de Vallgorguina, en 
endavant l’AJUNTAMENT, per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 
CONSELL COMARCAL, establir-ne la relació, les obligacions i el règim econòmic.   
  
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
  
1. Per raó d’aquest conveni, el CONSELL COMARCAL es compromet a:   

  
i. Supervisar i coordinar la utilització dels recursos informàtics i de comunicació; i 

supervisar i coordinar els sistemes d'informació de l’AJUNTAMENT incloent la 
documentació i els procediments associats. 

 
ii. Elaborar anualment el pla de sistemes de l’AJUNTAMENT, amb la implementació 

dels processos de revisió de necessitats i proposta de solucions.  
 

iii. Col·laborar amb l'elaboració del pressupost anual de despeses en matèria 
d'informàtica. 

 
iv. Avaluar el funcionament dels sistemes i de la xarxa.  

 
v. Executar i supervisar tots els processos d'incorporació, modificació o eliminació 

de tecnologies informàtiques de l’AJUNTAMENT, 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. 

 
vi. 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 prestats per l’AJUNTAMENT. 

 
vii. Organitzar i impartir la formació necessària en matèria informàtica per tal 

d’homogeneïtzar els coneixements dels treballadors de l’AJUNTAMENT.  
 

viii. Redactar les propostes dels plecs de contractació dels serveis informàtics.  
 

ix. Programar actuacions de millora del rendiment i de la seguretat informàtica de 
l’AJUNTAMENT. 

 
x. Dissenyar sistemes de gestió de la informació d'acord amb les especificacions de 

les diferents unitats organitzatives. 
 

xi. Preparar documentació per demanar subvencions referents a temes informàtics, 
de telefonia i similars. 

 
xii. Supervisar les actuacions necessàries per mantenir la seguretat del sistema 

informàtic de l’AJUNTAMENT. 
 

xiii. Desenvolupar nous projectes en l’àmbit de les TIC, posar-los en marxa i fer-ne el 
seguiment. 

 
xiv. Assessorar en relació amb els serveis que es presten tant en el propi àmbit com 

en la resta de l'organització. 
 



 
 
 

 

 
 

xv. Garantir el compliment de l'ENS i de l'ENI (dins de les possibilitats del moment en 
què ens trobem). 

 
 

2. L’activitat d’assistència es du a terme a les dependències de l’AJUNTAMENT així com 
puntualment a distància, si fos necessari. 
 

3. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites en l’apartat primer 
d’aquest pacte amb personal que disposi de la titulació i la qualificació professional adient i a 
dedicar al seu desenvolupament 8 hores setmanals. 
 
Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin 
en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades.  
 
No formen part de l’assistència TIC les tasques de naturalesa administrativa. 
 
 

Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT  
  
Per raó d’aquest conveni l’AJUNTAMENT es compromet a:  

  
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació, documentació i dades necessàries per a complir 

satisfactòriament les funcions assistencials acordades.  
  

2. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació 
amb l’objecte d’aquest conveni.   

  
3. Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei 

d’assistència en TIC i administració electrònica que li sigui prestat pel CONSELL COMARCAL 
i acreditar aquesta circumstància al CONSELL COMARCAL mitjançant un certificat.   
  

4. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart d’aquest conveni.   
  

5. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  
   
Quart. Règim econòmic  

  
1. El cost anual per a la prestació del servei objecte d’aquest conveni és de catorze mil set-cents 

seixanta euros (14.760,00 EUR). Nogensmenys, aquest cost pot variar per raó de l’increment 
salarial que pugui aprovar-se en els pressupostos generals de l’Estat, mitjançant l’aplicació 
del percentatge que correspongui.  
 

2. L’AJUNTAMENT fa el pagament de l’import previst en l’epígraf precedent per mesos vençuts 
en els cinc primers dies hàbils de cada mes. L’import mensual que resulta a abonar és de mil 
dos-cents trenta euros (1.230 EUR), sens perjudici que pugui ser un altre d’acord amb allò 
establert a l’apartat precedent.  
  

3. 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.  
  

4. 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.   

 
Cinquè. 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 del conveni que proposi l’AJUNTAMENT o el 
CONSELL COMARCAL.   
  

b. Fer el seguiment del compliment de les obligacions corresponents al règim econòmic que 
preveu aquest conveni.   
  

c. Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni.  
  
2. La Comissió de seguiment està integrada pels membres següents:  

  
a. Un representant del CONSELL COMARCAL.  
b. Representants de l’AJUNTAMENT: 

i Secretaria i intervenció 

ii Tècnic economista 

iii Arxivera 
  

3. Les decisions de la Comissió de seguiment s’adopten per consens.  
  
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 2022 fins el 31 de desembre de 2022.  
  
Setè. Protecció de dades  
  
Les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquest conveni es tractaran d’acord 
amb les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals i el 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 per la qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).  
 
Vuitè. Publicació   
  
El CONSELL COMARCAL farà la publicació d’aquest conveni en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona.   
  
Novè.  Extinció  
  
Les causes d’extinció del conveni són les següents:  
   

a) L’acord entre les parts.  
b) 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.   

c) El compliment del període de vigència.  
d) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les 

parts.  
  
Desè. 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.  
  



 
 
 

 

 
 

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

 
2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret reconegut i compromís d’ingrés a 

càrrec de l’aplicació pressupostària 90.462.30, per un import total de catorze mil set-
cents seixanta euros (14.760,00 EUR). 
 

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vallgorguina.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres presents, essent 33 de dret i 32 
de fet. 
 
 
ÀREES DE MEDI AMBIENT I DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT 
 
63. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria 
d’arquitectura, enginyeria i mobilitat. 
 
Llegit el dictamen de les àrees de Medi Ambient i de Política Territorial i Mobilitat, de 10 de 
novembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Caldes de Montbui i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració 
per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i territori, la vigència del qual 
finalitza el 31 de desembre de 2021. 
 
El 22 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Caldes de Montbui ha fet avinent al Consell Comarcal el seu 
interès per seguir disposant d’aquest servei. 
 
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. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Caldes de Montbui, amb NIF P0803300C, per a la 

prestació del servei d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura, enginyeria i mobilitat, a raó de 
42, 28 i 14 hores setmanals, respectivament, a partir de l’1 de gener de 2022. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 



 
 
 

 

 
 

3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 143.332,14 euros, dels quals 72.665,88 
corresponen a l’assistència d’arquitectura, 47.110,84 a la d’enginyeria i 23.555,42 a la de 
mobilitat. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 

 
5. Establir que l’Ajuntament haurà d’abonar l’import per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 

de juliol de cada anualitat. 
 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de cent quaranta-tres mil tres-cents trenta-dos euros amb catorze 

cèntims (143.332,14 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de 
medi ambient i territori.” 

 

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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 



 
 
 

 

 
 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 

d’arquitectura, enginyeria i mobilitat a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.  
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en 
matèria d’arquitectura, enginyeria i mobilitat, d’acord amb el contingut 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 Isidre Pineda Moncusí, alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
assistit per la secretària de la corporació, la senyora Maria Remei Sala Leal. 
 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 

 
MANIFESTEN 

 



 
 
 

 

 
 

I. 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 del Vallès Oriental prestar assistència tècnica 
als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en 
compte les necessitats dels diversos municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix 

d’assistència en matèria d’arquitectura, enginyeria i mobilitat i està interessat en què el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport 
en aquesta matèria. 

   
 

D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen 
interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les 
següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.  
 

II. 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.    

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. 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 que 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. 

 
VII. 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. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura, 
mobilitat i enginyeria del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
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 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. 
 

C) 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 
d’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. No obstant això, les funcions d’elaboració de projectes i memòries directament executives així 
com la direcció i coordinació de seguretat i salut d’obres només es podran desenvolupar 
sempre que l’Ajuntament hagi acreditat prèviament la contractació d’una assegurança de 
responsabilitat civil a favor de la persona adscrita al servei comarcal. 
 

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 
- 14 hores setmanals a mobilitat 
- 28 hores setmanals a enginyeria 

 
4. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin 

en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les funcions 

assistencials acordades. 
 
2. Finançar el servei d’acord amb la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació de l’assistència prevista en el pacte segon 

és de 143.332,14 euros, dels quals 72.665,88 euros corresponen a l’assistència 
d’arquitectura, 47.110,84 euros a la d’enginyeria i 23.555,42 euros a la de mobilitat.  

 
2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. 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. 
 

Tanmateix, en cas que el Consell Comarcal obtingui recursos del Protocol general de la 
Diputació de Barcelona per a la prestació del servei que és objecte d’aquest conveni, l’import 
que ha d’abonar l’Ajuntament es reduirà amb la quantia que correspongui. 

 



 
 
 

 

 
 

4. 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. 

 
 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 

l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 

2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 

 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les corresponents 
persones secretàries, que en donen fe.” 
 

3. Aprovar el compromís d’ingrés de cent quaranta-tres mil tres-cents trenta-dos euros amb 
catorze cèntims (143.332,14 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 
Assistència tècnica de medi ambient i territori.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres presents, essent 33 de dret i 32 
de fet. 
 
 
64. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de la Roca del Vallès en matèria 
d’arquitectura, enginyeria i medi ambient. 
 
Llegit el dictamen de les àrees de Medi Ambient i de Política Territorial i Mobilitat, de 10 de 
novembre de 2021, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 2 de novembre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient 

i Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de la Roca del Vallès i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració 
per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i territori, la vigència del qual 
finalitza el 31 de desembre de 2021. 
 
El 18 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de la Roca del Vallès ha fet avinent al Consell Comarcal el seu 
interès per seguir disposant d’aquest servei. 
 
El 26 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de la Roca del Vallès ha sol·licitat al Consell Comarcal ampliar 
l’assistència tècnica en matèria de medi ambient de 14 a 28 hores setmanals, o a 35 hores setmanals 
si pot ser, de seguida que sigui possible. 
 
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. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de la Roca del Vallès, amb NIF P0818000B, per a la 

prestació del servei d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura, enginyeria i medi ambient, a 
raó de 28, 7 i 14 hores setmanals, respectivament, a partir de l’1 de gener de 2022, fixant alhora 



 
 
 

 

 
 

que la dedicació en matèria de medi ambient s’ampliarà de 14 a 35 hores setmanals a partir de l’1 
d’abril de 2022. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 111.693,30 euros, dels quals 48.443,92 

corresponen a l’assistència d’arquitectura, 11.777,71 a la d’enginyeria, 24.221,96 a l’assistència 
de medi ambient amb una dedicació de 14 hores setmanals i  27.249,71 a l’ampliació de 
l’assistència de medi ambient a partir de l’1 d’abril de 2022 amb una dedicació addicional de 21 
hores setmanals. 

 
4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 

incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 

 
5. Establir que l’Ajuntament haurà d’abonar l’import per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 

de juliol de cada anualitat. 
 

6. Aprovar el compromís d’ingrés de cent onze mil sis-cents noranta-tres euros amb trenta cèntims 
(111.693,30 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de medi 
ambient i territori.” 

 

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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 



 
 
 

 

 
 

7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 

d’arquitectura, enginyeria i medi ambient a l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de la Roca del Vallès en 
matèria d’arquitectura, enginyeria i medi ambient, d’acord amb el contingut 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 Albert Gil Gutiérrez, alcalde de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, assistit pel 
secretari de la corporació, el senyor Antoni Peralta Garcerà. 
 

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. 
 
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. 
 



 
 
 

 

 
 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

MANIFESTEN 
 
I. 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 del Vallès Oriental prestar assistència tècnica 
als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en 
compte les necessitats dels diversos municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix d’assistència 

en matèria d’arquitectura, enginyeria i medi ambient i està interessat en què el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en 
aquesta matèria. 

   
 

D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen 
interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les 
següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.  
 

II. 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.    

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. 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 que 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. 

 



 
 
 

 

 
 

VII. 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. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura, 
enginyeria i medi ambient del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
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 
d’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 MEDI AMBIENT, 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 del 
medi ambient. 

2. Informar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en matèria de 
medi ambient sobre les activitats, instal·lacions i establiments. 

3. Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal en 
matèria de medi ambient 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 i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit del medi 
ambient. 

5. Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors. 
6. Col·laborar amb l'Ajuntament en la resta de tasques pròpies de l'àmbit del medi 

ambient. 
 

2. No obstant això, les funcions d’elaboració de projectes i memòries directament executives així 
com la direcció i coordinació de seguretat i salut d’obres només es podran desenvolupar 
sempre que l’Ajuntament hagi acreditat prèviament la contractació d’una assegurança de 
responsabilitat civil a favor de la persona adscrita al servei comarcal. 
 

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 arquitectura 
- 7 hores setmanals a enginyeria 
- 14 hores setmanals a medi ambient, sens perjudici que la dedicació s’ampliarà de 

14 a 35 hores setmanals a partir de l’1 d’abril de 2022. 
 

4. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin 
en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les funcions 

assistencials acordades. 
 
2. Finançar el servei d’acord amb la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació de l’assistència prevista en el pacte segon 

és d’111.693,30 euros, dels quals 48.443,92 corresponen a l’assistència d’arquitectura, 
11.777,71 a la d’enginyeria, 24.221,96 a l’assistència de medi ambient amb una dedicació de 
14 hores setmanals i  27.249,71 a l’ampliació de l’assistència de medi ambient a partir de l’1 
d’abril de 2022 amb una dedicació addicional de 21 hores setmanals. 

 
2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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.  

 



 
 
 

 

 
 

1. 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. 

 
Tanmateix, en cas que el Consell Comarcal obtingui recursos del Protocol general de la 
Diputació de Barcelona per a la prestació del servei que és objecte d’aquest conveni, l’import 
que ha d’abonar l’Ajuntament es reduirà amb la quantia que correspongui. 

 
2. 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. 

 
 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 

l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 

2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 

 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
 
Novè. 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 



 
 
 

 

 
 

 
 
Desè. 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 les corresponents 
persones secretàries, que en donen fe.” 
 

3. Aprovar el compromís de cent onze mil sis-cents noranta-tres euros amb trenta cèntims 
(111.693,30 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica 
de medi ambient i territori. 
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 27 membres presents, essent 33 de dret i 32 
de fet. 
 
El president 
 
Els punts del 65 al 67 també es votaran agrupats. 
 
Llegits els dictàmens del 65 al 67 de les àrees de Medi Ambient i de Política Territorial i 
Mobilitat, de 10 de novembre de 2021, que són els que segueixen: 
 
65. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montseny en matèria 
d’arquitectura i enginyeria. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Montseny i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i territori, la vigència del qual finalitza el 31 
de desembre de 2021. 
 
El 15 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Montseny ha fet avinent al Consell Comarcal el seu interès 
per seguir disposant d’aquest servei. 
 
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. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Montseny, amb NIF P0813600D, per a la prestació 

del servei d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i enginyeria, a raó de 7 i 3,5 hores 
setmanals, respectivament, a partir de l’1 de gener de 2022. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 17.999,84 euros, dels quals 12.110,98 

corresponen a l’assistència d’arquitectura i 5.888,86 a la d’enginyeria. 
 

4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 
incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 

 
5. Establir que l’Ajuntament haurà d’abonar l’import per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 

de juliol de cada anualitat. 
 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de disset mil nou-cents noranta-nou euros amb vuitanta-quatre 

cèntims (17.999,84 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de 
medi ambient i territori.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 



 
 
 

 

 
 

7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 

d’arquitectura i enginyeria a l’Ajuntament de Montseny. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Montseny en matèria 
d’arquitectura i enginyeria, d’acord amb el contingut 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, la senyora Núria Masnou Pujol, alcaldessa de l’Ajuntament de Montseny, assistit per la 
secretària de la corporació, la senyora Maria del Pilar Pérez Raposo. 
 

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. 
 
L’alcaldessa 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. 
 



 
 
 

 

 
 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

MANIFESTEN 
 
I. 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 del Vallès Oriental prestar assistència tècnica 
als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en 
compte les necessitats dels diversos municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Montseny, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix d’assistència en 

matèria d’arquitectura i enginyeria i està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

   
 

D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen 
interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les 
següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.  
 

II. 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.    

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. 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 que 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. 

 



 
 
 

 

 
 

VII. 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. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i 
enginyeria del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
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 l’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. No obstant això, les funcions d’elaboració de projectes i memòries directament executives així 
com la direcció i coordinació de seguretat i salut d’obres només es podran desenvolupar 
sempre que l’Ajuntament hagi acreditat prèviament la contractació d’una assegurança de 
responsabilitat civil a favor de la persona adscrita al servei comarcal. 
 

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 hores setmanals a enginyeria 

 
4. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin 

en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les funcions 

assistencials acordades. 
 
2. Finançar el servei d’acord amb la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació de l’assistència prevista en el pacte segon 

és de 17.999,84 euros, dels quals 12.110,98 corresponen a l’assistència d’arquitectura i 
5.888,86 a la d’enginyeria.  

 
2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. 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. 
 

Tanmateix, en cas que el Consell Comarcal obtingui recursos del Protocol general de la 
Diputació de Barcelona per a la prestació del servei que és objecte d’aquest conveni, l’import 
que ha d’abonar l’Ajuntament es reduirà amb la quantia que correspongui. 

 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 

l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 

2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 

 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les corresponents 
persones secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de disset mil nou-cents noranta-nou euros amb vuitanta-

quatre cèntims (17.999,84 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 
Assistència tècnica de medi ambient i territori.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 



 
 
 

 

 
 

66. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles en 
matèria d’arquitectura i enginyeria. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de 
col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i territori, la vigència 
del qual finalitza el 31 de desembre de 2021. 
 
El 15 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles ha fet avinent al Consell 
Comarcal el seu interès per seguir disposant d’aquest servei. 
 
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. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, amb NIF P0825600J, per 

a la prestació del servei d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i enginyeria, a raó de 8 
hores setmanals d’arquitectura i 8 hores setmanals d’enginyeria, a partir de l’1 de gener de 2022. 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 27.301,36 euros, dels quals 13.841,12 

corresponen a l’assistència d’arquitectura i 13.460,24 a la d’enginyeria. 
 

4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 
incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 

 
5. Establir que l’Ajuntament haurà d’abonar l’import per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 

de juliol de cada anualitat. 
 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de vint-i-set mil tres-cents un euros amb trenta-sis cèntims 

(27.301,36 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de medi 
ambient i territori.” 

 
 
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 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.  



 
 
 

 

 
 

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 

d’arquitectura i enginyeria a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. 
 



 
 
 

 

 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Santa Maria de 
Martorelles en matèria d’arquitectura i enginyeria, d’acord amb el contingut 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 Rodolf Casas Bonet, alcalde de l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, 
assistit pel secretari de la corporació, el senyor Oriol Vila Arranz. 
 

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. 
 
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. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

MANIFESTEN 
 
I. 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 del Vallès Oriental prestar assistència tècnica 
als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en 
compte les necessitats dels diversos municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix 

d’assistència en matèria d’arquitectura i està interessat en què el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

   
 

D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen 
interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les 
següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.  
 

II. 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.    

 



 
 
 

 

 
 

III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. 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 que 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. 

 
VII. 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. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i 
enginyeria del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
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 
l’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. No obstant això, les funcions d’elaboració de projectes i memòries directament executives així 
com la direcció i coordinació de seguretat i salut d’obres només es podran desenvolupar 
sempre que l’Ajuntament hagi acreditat prèviament la contractació d’una assegurança de 
responsabilitat civil a favor de la persona adscrita al servei comarcal. 
 

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: 

 
- 8 hores setmanals a arquitectura 
- 8 hores setmanals a enginyeria 

 
4. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin 

en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les funcions 

assistencials acordades. 
 
2. Finançar el servei d’acord amb la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 



 
 
 

 

 
 

1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació de l’assistència prevista en el pacte segon 
és de 27.301,36 euros, dels quals 13.841,12 corresponen a l’assistència d’arquitectura i 
13.460,24 a la d’enginyeria.  

 
2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. 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. 
 

Tanmateix, en cas que el Consell Comarcal obtingui recursos del Protocol general de la 
Diputació de Barcelona per a la prestació del servei que és objecte d’aquest conveni, l’import 
que ha d’abonar l’Ajuntament es reduirà amb la quantia que correspongui. 

 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 

l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 

2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 

 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les corresponents 
persones secretàries, que en donen fe.” 
 

3. Aprovar el compromís d’ingrés de vint-i-set mil tres-cents un euros amb trenta-sis 
cèntims (27.301,36 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència 
tècnica de medi ambient i territori. 
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
 
67. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a 
la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Tagamanent en matèria 
d’arquitectura i enginyeria. 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 d´octubre de 2021, el senyor Jaume Viure Ribas, cap de l'Àrea de Medi Ambient i 

Territori, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
L’Ajuntament de Tagamanent i el Consell Comarcal tenen subscrit un conveni de col·laboració per a 
la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i territori, la vigència del qual finalitza el 
31 de desembre de 2021. 
 
El 25 d’octubre de 2021 l’Ajuntament de Tagamanent ha fet avinent al Consell Comarcal el seu 
interès per seguir disposant d’aquest servei. 
 
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. Formalitzar un conveni amb l'Ajuntament de Tagamanent, amb NIF P0827600H, per a la prestació 

del servei d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i enginyeria, a raó de 7 hores setmanals 
d’arquitectura i 7 hores setmanals d’enginyeria, a partir de l’1 de gener de 2022. 
 



 
 
 

 

 
 

2. Fixar la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2023, podent ser objecte de dues 
pròrrogues d'una durada de dos anys cadascuna mitjançant acord exprés de les parts. 

 
3. Establir el cost total de l'assistència tècnica en 23.888,69 euros, dels quals 12.110,98 

corresponen a l’assistència d’arquitectura i 11.777,71 a la d’enginyeria. 
 

4. Determinar que el cost total de l'assistència tècnica per a la resta d'anys de vigència del conveni, 
incloent les possibles pròrrogues, s'actualitzarà successivament d'acord amb la variació salarial 
prevista pels pressupostos generals de l'Estat corresponents a cada exercici. 

 
5. Establir que l’Ajuntament haurà d’abonar l’import per meitats iguals abans del 31 de gener i del 31 

de juliol de cada anualitat. 
 
6. Aprovar el compromís d’ingrés de vint-i-tres mil vuit-cents vuitanta-vuit euros amb seixanta-nou 

cèntims (23.888,69 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de 
medi ambient i territori.” 

 
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 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.  

 
2. 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. 

 
5. 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. 
 

6. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que regula 
l’encàrrec de gestió. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria 

d’arquitectura i enginyeria a l’Ajuntament de Tagamanent. 
 

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per 
part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Tagamanent en matèria 
d’arquitectura i enginyeria, d’acord amb el contingut 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 Ignasi Martínez Murciano, alcalde de l’Ajuntament de Tagamanent, assistit 
per la secretària de la corporació, la senyora Maria Cristina Aliguer Miró. 
 

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. 
 
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. 

 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat d’obrar necessària per obligar-se en les 
representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
 

MANIFESTEN 
 



 
 
 

 

 
 

I. 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 del Vallès Oriental prestar assistència tècnica 
als municipis que ho requereixin i, en tot cas, ha d’exercir aquestes funcions tenint en 
compte les necessitats dels diversos municipis. 

 
II. Que l’Ajuntament de Tagamanent, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix d’assistència en 

matèria d’arquitectura i enginyeria i està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, li presti suport en aquesta matèria. 

   
 

D’acord amb les manifestacions exposades, el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen 
interès a subscriure aquest conveni per a la prestació d’assistència tècnica, que subjecten a les 
següents  
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 

I. 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.  
 

II. 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.    

 
III. 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. 

 
IV. 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. 

 
V. 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. 

 
VI. 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 que 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. 

 
VII. 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. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i 
enginyeria del CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT. 
 
 
Segon. Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
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 l’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. No obstant això, les funcions d’elaboració de projectes i memòries directament executives així 
com la direcció i coordinació de seguretat i salut d’obres només es podran desenvolupar 
sempre que l’Ajuntament hagi acreditat prèviament la contractació d’una assegurança de 
responsabilitat civil a favor de la persona adscrita al servei comarcal. 
 

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 7 
hores setmanals. 

 
4. Dins del còmput d’aquestes hores, s’hi inclouen com a hores dedicades les que s’escaiguin 

en dies festius, de vacances o permisos del personal destinat al servei i les destinades a la 
formació relativa amb les funcions esmentades. 

 
 
Tercer. Obligacions de l’AJUNTAMENT 
 
L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 
1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per fer satisfactòriament les funcions 

assistencials acordades. 
 
2. Finançar el servei d’acord amb la quantitat que resulta del pacte següent. 
 
Quart. Règim econòmic 
 
1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació de l’assistència prevista en el pacte segon 

és de 23.888,69 euros, dels quals 12.110,98 corresponen a l’assistència d’arquitectura i 
11.777,71 a la d’enginyeria.  

 
2. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, 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. 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. 
 

Tanmateix, en cas que el Consell Comarcal obtingui recursos del Protocol general de la 
Diputació de Barcelona per a la prestació del servei que és objecte d’aquest conveni, l’import 
que ha d’abonar l’Ajuntament es reduirà amb la quantia que correspongui. 

 
4. 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. 

 
 
Cinquè. Vigència 
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de 

l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2023. 
 

2. El conveni pot ser objecte de dues pròrrogues d’una durada de dos anys cadascuna 
mitjançant acord exprés de les parts. 

 
 
Sisè. 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. 
 
 
Setè. 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 electe, personal directiu o 

gerencial, sens perjudici que pugui ser acompanyant a les reunions de la comissió de 
seguiment que se celebrin per personal tècnic adient per tal d’oferir-li l’assessorament oportú. 

 
 
Vuitè. Publicació 
 
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.  
 
Novè. 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 
 
 
Desè. 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 les corresponents 
persones secretàries, que en donen fe.” 

 
3. Aprovar el compromís d’ingrés de vint-i-tres mil vuit-cents vuitanta-vuit euros amb 

seixanta-nou cèntims (23.888,69 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 
Assistència tècnica de medi ambient i territori.  
 

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest 
conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió. 
 

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.”  
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova els dictàmens del 65 al 67 per unanimitat dels 27 membres presents, essent 
33 de dret i 32 de fet. 
 



 
 
 

 

 
 

 
MOCIONS 
 
68. Moció per al traspàs real de Rodalies a la Generalitat de Catalunya. 
 
El senyor Marc Candela i Callado llegeix la moció, que és la que segueix: 
 
“La vaga de maquinistes de Renfe, del 30 de setembre al 7 d’octubre, va provocar el caos a 
les estacions de tren catalanes i va generar una sensació d’indignació a les persones 
usuàries de la xarxa de Rodalies i dels serveis ferroviaris regionals de mitja distància. Però 
aquesta no és malauradament una situació nova per als més de 400.000 usuaris que 
utilitzen diàriament aquest servei i en pateixen recurrentment les seves clares deficiències i 
les mancances històriques. 
 
La xarxa de Rodalies i els serveis de mitja distància són clau per a la mobilitat diària del 
país; en plena emergència climàtica, permetre que es generi aquesta constant desconfiança 
i aversió cap al sistema de transport públic és una irresponsabilitat. Els durs efectes de la 
vaga, convocada justament per exigir millores i per garantir els drets laborals dels 
treballadors i treballadores de Renfe, van ser només la punta de l’iceberg de què fa anys 
que pateixen els usuaris d’aquest servei per la desinversió crònica de l’Estat Espanyol en la 
xarxa i la seva mala gestió.  
 
L’any 2010 la Generalitat va assumir responsabilitats de supervisió en virtut del que havia de 
ser el traspàs de la competència, sota una titularitat atorgada per l’article 169 de l’estatut, 
encara que amb dos anys de retard. El Govern de Catalunya va assumir la gestió dels trens 
(horaris, freqüència de pas, tarifes i informació als usuaris). La titularitat, gestió i explotació 
de la infraestructura d’estacions, vies i andanes, però, va seguir en mans d'Adif, l'empresa 
pública que depèn del Ministeri de Foment. De fet, l’operadora del servei ha quedat 
condicionada a un senzill conveni amb la mateixaice Renfe-operadora i qualsevol opció de 
millora horària ha sofert constantment les limitacions d’una infraestructura àmpliament 
afectada per una desinversió i manca de manteniment per part del Ministeri de Foment 
(Adif). 
 
Sense un contracte de servei adequat, sense els traspassos econòmics anuals previstos a la 
comissió mixta des de fa més de 10 anys, amb una governança de la Generalitat sobre 
l'operadora obligada a passar pel Ministeri, sense un conveni que obligui a complir el Pla de 
Rodalies, i amb una inversió en la infraestructura, per part d’Adif, inferior al 15% del previst, 
el traspàs de Rodalies a la Generalitat va ser i continua sent una ficció absoluta. Un 
despropòsit, doncs, que la ciutadania catalana pateix cada dia amb greus conflictes en la 
seva mobilitat quotidiana, que té com a resultat la desconfiança dels usuaris en el transport 
ferroviari pels seus retards constants i la sobreocupació en hora punta. També l’increment 
de l’ús del vehicle privat i, per tant, les emissions.  
 
Durant la recuperació progressiva de la pandèmia de la Covid-19 el servei es va prestar 
sense control d’aforaments en andanes ni vagons. Durant el darrer any algunes línies, com 
la R3 (L’Hospitalet - Puigcerdà), han sofert reducció de freqüències amb alguns trens 
eliminats de forma fixa de l’horari diari. Pel que fa a la inversió, dels 4.300 milions previstos 
en el Pla Rodalies 2008-2015 només se’n va executar un 13%. D’aquesta quantitat, el 60% 
es va gastar en el nou accés a l’aeroport del Prat. El 2014 es va batre un mínim històric, 
amb 34 milions. El març de 2017 el Gobierno del Estado va prometre 4.000 milions per 
millorar el servei, però des d’aquell any només se n’han invertit 264. El 48% de les 
inversions en trens de proximitat ha recaigut a la Comunitat de Madrid, i només un 16% a 
Catalunya. 
 



 
 
 

 

 
 

Una altra problemàtica són els constants retards del sistema de Rodalies. Així, mentre que a 
Ferrocarrils de la Generalitat o al Metro de Barcelona la puntualitat assoleix un valor del 
99%, Renfe amb prou feines arriba al 94% per al servei de rodalies, i encara sense tenir en 
compte com a retards els inferiors als 15 minuts. A més hi ha també altres problemes 
endèmics a afegir com són les poques millores en la mateixa flota de trens i en les estacions 
de Rodalies, encara amb nombrosos passos a nivell, i amb múltiples punts negres en 
matèria d’accessibilitat, que dificulten el transport a les persones amb mobilitat 
condicionada, els cotxets d’infants, la intermodalitat en bicicleta... 
 
És urgent i imprescindible rescabalar la inversió pendent i garantir una gestió real i integral 
del servei per part de la Generalitat, des de les tarifes, el funcionament dels trens, la 
informació, l’estat i millora de les estacions i, evidentment, també la resolució de qualsevol 
conflicte laboral. És l’única solució perquè les necessitats de les usuàries siguin garantides 
amb responsabilitat de gestió i un servei i una infraestructura adequada. 
 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM_______________ 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Exigir al Govern de l’Estat l'execució urgent de la inversió infraestructural pendent 
a tot el sistema ferroviari català per assolir una xarxa de qualitat, complint els terminis del 
Pla de Rodalies i afegint-hi les millores necessàries per incrementar la capacitat i seguretat 
de la xarxa, millorar la integració urbana, renovar el parc mòbil, augmentar l’accessibilitat, 
adequar estacions i, en general, totes les eines d’atenció a l’usuari. 
 
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a completar íntegrament el traspàs del Servei de 
Rodalies i les infraestructures d’aquest servei, amb el compromís de l’Estat de la 
transferència del dèficit tarifari per tal de poder-lo gestionar directament. 
 
TERCER.- Instar a totes les administracions a treballar en la línia dels objectius de 
desenvolupament sostenible 2030 i de la mitigació dels efectes del canvi climàtic, amb 
accions per incrementar l’ús del tren en detriment del vehicle privat.  
 
QUART.- Demanar al Govern de la Generalitat i al de l’Estat que totes les inversions 
ferroviàries al conjunt de Catalunya es prioritzin tenint en compte les necessitats d’equilibri 
territorial del país i segons els plans específics de mobilitat, les taules de mobilitat territorials, 
els projectes de tren-tramvia plantejats per a nuclis urbans i els desplegaments pendents de 
xarxa ferroviària a comarques. 
 
CINQUÈ.- Demanar al govern de la Generalitat que, una vegada assumit plenament aquest 
servei, elabori un pla de gestió que elevi l’estàndard de prestació del servei de Rodalies per 
proporcionar un servei de qualitat i atractiu per a les persones usuàries. 
 
SISÈ.-  Instar al Govern de la Generalitat a desplegar completament durant l’any 2022 la T-
Mobilitat, aconseguint una millora de les tarifes de transport públic amb criteris d’equitat i 
justícia social i afavorint l’ús del transport públic. 
 
SETÈ.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del 
Congrés dels Diputats, al Departament de Polítiques Digitals i Territori, al Ministeri de 
Foment i difondre’l a la ciutadania.” 
 
El president 
 
Alguna paraula? 



 
 
 

 

 
 

 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Gràcies bon vespre, nosaltres compartim el sentit de la moció que presenta Esquerra 
Republicana, compartim el patiment i de fet, som patidors en primera persona de les 
deficiències de Rodalies cada matí i entenem que els treballadors i les treballadores, els i les 
estudiants del nostre país necessiten més i millor inversió en els transports públics, no 
només en els trens de rodalies, sinó també en la xarxa de busos i en les adaptacions que 
necessitem als nostres pobles i ciutats per poder desplaçar-nos de formes col·lectives i 
sostenibles. Ho compartim tant que hem de passar de les paraules als fets, i la proposta de 
pressupostos generals de l’Estat que està en tramitació ara mateix contempla la major 
inversió pressupostària en rodalies a Catalunya que s’ha fet mai amb 700 milions directes 
per Rodalies de Catalunya, 500 milions més a Catalunya per al Corredor del Mediterrani i 
230 milions més a Catalunya per a d’altres infrastructures ferroviàries. En total 1500 milions 
en infrastructures ferroviàries per a Catalunya. S’ha d’executar, ja sé que em dirà això, tots 
els pressupostos de tots els governs malauradament no arriben als nivells d’execució que 
dessitjaríem però nosaltres hi serem al costat de vostès per reclamar que s’executi fins a 
l’últim cèntim de les inversions ferroviàries al nostre país perquè beneficien la majoria, als 
treballadors i les treballadores, i amb això sempre estarem de costat. Nosaltres votarem a 
favor d’aquesta moció perquè compartim el sentit de la moció, perquè volem que les rodalies 
es gestionin des de Catalunya, perquè volem que la infrastructura ferroviària la podem 
gestionar des de la proximitat, malgrat és veritat que la transferència de vies i catenàries, de 
vies de recorregut internacional francament és difícil que l’aconseguim i seria una gestió 
col·legiada o compartida en qualsevol cas, però entenent i compartint el sentit, votarem a 
favor d’aquesta moció i aprofito per demanar-los a vostès que votin a favor d’aquests 
pressupostos generals de l’Estat que són els que faran possible el que demana la seva 
moció. 
 
El president 
 
Alguna intervenció més?  
 
El senyor Joan Ramon i Bernabé 
 
Gràcies president, em disculparan perquè ja veuen que tinc una veu pitjor de l’habitual, que 
ja és dir. Mirin, la veritat és que ens hagués agradat poder votar a favor d’aquesta moció, 
perquè contempla diversos aspectes en els que estem completament d’acord, però hi ha 
diversos aspectes també que ens fan impossible poder votar-hi a favor, i tot i que hem 
intentat treballar amb Esquerra per acostar posicions, finalment no hem pogut arribar a un 
acord, entenem que per manca de temps, bàsicament. Hi ha tres aspectes fonamentals en 
aquesta moció amb els que estem d’acord, primer que la importancia d’aquest servei, un 
servei essencial com son les rodalies, els i les socialistes som fems defensors del principi de 
subsidiarietat, de la gestió pròxima, entenem que la gestió dels serveis públics és més 
acurada quan la té l’administració més propera a la ciutadania, i per tant ens semblaria bona 
idea que això s’acabés desenvolupant al 100%. Segon, estem completament d’acord amb 
que cal destinar tots els recursos compromesos, i diria més, tots els necessaris, fent 
referència al que deia el portaveu dels comuns, els animem a que traslladin al seu partit la 
necessitat d’aprovar aquests pressupostos generals de l’Estat, que han de permetre, entre 
d’altres coses, tirar endavant aquestes infrastructures. I tercer, vostès fan esments 
importants en aquesta moció, quan parlen de la T-mobilitat i la R3, tant importants ambdues 
per aquesta comarca. Permetin-me que els digui que la T-mobilitat ja ens hi podem posar, 
perquè portem bastants anys i és un nyap el que s’ha fet fins ara i no veiem que s’estigui 
arreglant, i per tant demanaríem que s’ho repensin de nou i si parlem de la R3 amb més 
motiu, la necessitat d’aquesta comarca especialment de millorar aquesta infrastructura és 



 
 
 

 

 
 

coneguda per tots i totes, i entenem que quan presentem aquest tipus de mocions els partits 
polítics que son mocions que llencen des dels partits de vegades són una mica com mocions 
de la xurreria, les presentem perquè hi estem d’acord, perquè són de la nostra organització, 
però haguéssim agraït un acostament d’aquesta moció cap a la realitat concreta de la 
comarca, tot i així no passa res. Els déiem que en aquests aspectes estem completament 
d’acord, ara, és aquesta una moció molt esbiaxada políticament, que tenen dret, és evident, 
però repetim, és molt esbiaxada. Fan referència només començar a la vaga de setembre i 
octubre dels maquinistes, bàsicament en aquesta vaga el punt principal de reivindicació era 
protestar en contra de la possibilitat de ser transferits com a treballadors de la Generalitat de 
Catalunya, tinguem les coses clares, aquest era el motiu principal de reivindicació. Fan 
referència també al fet de que la gestió de rodalies és des del 2010 i és així, des del 2010 és 
en mans de la Generalitat, això vol dir que la Generalitat és el client i Renfe és el proveïdor 
del servei i per tant qüestions com les freqüències per exemple a la R3, tant important per la 
nostra comarca, estan en mans de la Generalitat en la negociació amb el proveïdor. I que 
sapiguem no s’ha fet res en aquesta línia. De fet vostès ja han anunciat que al 2024 quan es 
lliberalitzin les rodalies de Lleida, el conseller Puignerós ja ha anunciat que serà Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya qui les gestionaran a partir d’aquell moment, vull dir que 
l’evidència que per part de la Generalitat es pot actuar la donen situacions com aquesta. 
Estem absolutament d’acord en que les inversions de l’Estat han estat del tot insuficients, en 
el període 2008-2015 ha estat molt minso, vostès fan referència i no ho negarem, estem 
completament en contra d’aquesta manca d’execució, però tinguem clar que estem en 
aquest moment en mig del pla d’inversió 2020-2030 i s’està executant, com son conscients 
en diversos municipis de la comarca, per tant el pla d’inversió s’està executant i està servint 
per millorar les infrastructures. Hi ha un dèficit històric, absolutament, però ara s’està 
començant a executar, ara bé, si parlem d’inversions, tinguem clares qüestions com que, 
Ferrocarrils de la Generalitat, per exemple, ha executat menys del 50% de les inversions 
durant el 2020. Si parlem de manca d’inversions que afecten als ciutadans i les ciutadanes, 
parlem de totes les inversions i les manques d’inversions. Hi ha una altra qüestió molt 
important, s’insta al govern de l’Estat a transferir les infrastructures d’aquest servei. 
Aquestes infrastructures, vies, catenàries, etc, com deia també el senyor Manils, no son 
infrastructures només de rodalies, són infrastructures que també fa servir la xarxa de 
rodalies però son infrastructures de trens internacionals, de mercaderies, etc. I per tant no 
poden ser transferides a una administració única, perquè en tot cas es pot arribar a buscar 
algun tipus de solució col·legiada, però no els pot demanar aquest traspàs perquè no és 
viable. En aquest moment està en marxa la comissió mixta Generalitat- Estat i no s’està 
tractant, que sapiguem, el traspàs de treballadors ni de vies, s’està parlant de la necessitat 
de que es faci la inversió real i que s’executi la inversió real i que es gestioni de forma 
completa el traspàs, per tant i tal i com hem dit al principi, tot i compartir el sentit bàsic de la 
moció, com li deia al senyor Candela en unes converses que hem intentat que no han 
acabat reeixint, si el to hagués variat una miqueta i alguns punts, com el punt 2 en el qual es 
parla d’un traspàs que és completament inassumible que és el de les infrastructures viàries 
pròpiament, segurament haguéssim pogut fer el que ens venia de gust fer que és donar 
suport a aquesta iniciativa perquè en el fons general hi estem d’acord, però aquestes 
incongruències al nostre paré hem destacat ens impedeixen votar-hi a favor i per tant ens 
haurem d’abstenir. 
 
El president 
 
Moltes gràcies, Marc endavant. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Nosaltres la veritat no volíem entrar en aquest debat, sí que és cert que el portaveu del grup 
socialista ahir al vespre em va dir de parlar d’aquest punt 2, nosaltres no hi veiem el 



 
 
 

 

 
 

problema, més enllà de to, però el fet de que el servei de rodalies i les seves infrastructures 
siguin traspasades és un acord. Vostè parla del pla d’inversions 2020-2030 però aquest pla 
es va aprovar encara no fa un any i per tant s’està desplegant i no ha tingut temps d’avaluar 
realment si s’està desplegant. Crec que és un tema d’entedre que en aquest país tenim una 
problemàtica greu amb el servei de rodalies que ens fa ser menys competitius, que posa 
sobretot en problemes a la ciutadania, la clase treballadora del nostre territori. Nosaltres no 
l’hem volgut emmarcar única i exclusivament, que ho podríem fer i ens emplacem si cal a 
fer-ho, en el nostre territori i en les problemàtiques del nostre territori i més en concret, 
podem afinar en estacions en concret i no m’en vaig gaire lluny perquè en aquesta mateixa 
sala fa no gaire vam aprovar una moció per demanar una cosa que ADIF no està fent, que 
és contemplar l’accessibilitat en una reforma d’una estació, que és la de Mollet-Sant Fost, 
que afecta la nostra ciutadania aquí a Martorelles. Per tant, entenc que vostès no s’hi sentin 
còmodes votant-la a favor, però sí que també, deixi’m respondre com a començat vostè i el 
senyor Manils, voluntat d’aprovar els pressupostos sempre, però també és el nostre moment 
per obligar a l’Estat a complir també allò que nosaltres creiem que no s’està complint, en 
aquest cas el tema de la llengua, i també emplaçar-nos, vostès diuen que és el mateix que 
passa cada any que són els millors pressupostos i els més socials, això és l’eslògan de cada 
any, però a l’hora de la veritat a Catalunya passa el mateix de cada any, que és que la 
inversió no acaba sent mai la que està compromesa, però no allò que no ens acostem per 
poc sinó per lluny. Per tant jo els emplaçaria, ganes d’aprovar-lo si és el més social i si té 
aquestes inversions, totes, però que es desplegui i que s’executi, sobretot que s’executi, i 
també els emplaço al mateix, el pressupost de la Generalitat de Catalunya s’està votant 
aquests dies al Parlament, és un dels pressupostos, per no dir el més social de la història 
del nostre país, que també té molts avenços per la nostra comarca, també en desplegament 
de la bicicleta més enllà de les estacions de  tren i també els emplaço a que l’aprovin. 
 
El president 
 
Moltes gràcies. Passaríem a votar. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 15 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, Ignasi Martínez Murciano, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre; 
per part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores 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. El vot en contra de, per part del Grup Comarcal Ciutadans, el senyor Manuel 
Losada Seivane. I les 11 abstencions de, per part del Grup Comarcal Partit dels Socialistes 
de Catalunya - CP, els senyors i les senyores Emilio 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, Àlex Valiente Almazan i Eduard Vallhonesta Alarcón. 
 
 
PER URGÈNCIA 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT 
 
1. Adherir-nos al Manifest amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 17 de novembre de 2021, 
que és la que segueix: 



 
 
 

 

 
 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’Associació Catalana de Municipis, mitjançant un correu electrònic de 15 de novembre 

de 2021, ha enviat el manifest següent: 
 
“Manifest amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones 25 de 
novembre de 2021 
 
Avui, 25 de novembre de 2021, commemorem el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones i volem que totes les accions i tots els actes al voltant d’aquesta data s’estenguin a 
tots els dies de l’any. La lluita per una vida lliure de violències ha de ser diària. 
 
En un món cada cop més accelerat i canviant hi ha, però, estructures que es resisteixen a canviar, 
com ara les causes que provoquen tots els tipus, formes i àmbits de les violències masclistes. 
D’aquestes formes de violència, n’hi ha que evolucionen, altres que sorgeixen i altres que són 
reconegudes, tal com ha succeït a partir de la Llei 17/2020, del 22 de desembre, que modifica i amplia 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. 
 
La modificació d’aquesta Llei introdueix el reconeixement de noves formes de violència, com ara: 
 
― La violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius, que es defineix com la 
violència que s’exerceix amb l’objectiu d’impedir o dificultar l’accés a una informació veraç, necessària 
per a la presa de decisions autònomes i informades. Pot afectar els diferents àmbits de la salut física i 
mental, incloent-hi la salut sexual i reproductiva, i pot impedir o dificultar a les dones prendre 
decisions sobre llurs pràctiques i preferències sexuals, i sobre llur reproducció i les condicions en què 
es duu a terme. 
 
― La violència de segon ordre, que consisteix en la violència física o psicològica, les represàlies, les 
humiliacions i la persecució exercides contra les persones que donen suport a les víctimes de 
violència masclista. Inclou els actes que impedeixen la prevenció, la detecció, l’atenció i la 
recuperació de les dones en situació de violència masclista. 
 
― La violència vicària, entesa com qualsevol tipus de violència exercida contra les filles i els fills amb 
la finalitat de provocar dany psicològic a la mare, de manera que, a més de la violència directa que 
reben les filles i els fills en el context de la violència masclista, hi ha la finalitat de fer mal a la mare, la 
qual cosa esdevé un atemptat contra la maternitat i la infància. 
 
― La violència digital, que consisteix en tots els actes de violència masclista i misogínia en línia 
comesos, instigats, amplificats o agreujats, en part o totalment, amb l’ús de tecnologies de la 
informació i de la comunicació, plataformes de xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic i 
sistemes de missatgeria instantània i altres mitjans semblants que afectin la dignitat i els drets de les 
dones. Aquests actes causen danys psicològics i, fins i tot, físics; reforcen estereotips masclistes; 
danyen la dignitat i la reputació; atempten contra la privacitat i la llibertat d’obrar de la dona; li causen 
pèrdues econòmiques, i obstaculitzen la seva participació política i la seva llibertat d’expressió. 
 
La violència masclista digital és, al mateix temps, un tipus de violència masclista i un nou àmbit. 
Lamentablement, és urgent treballar-hi, perquè en totes les seves formes gaudeix d’una gran 
impunitat. Segons diferents estudis, com el que va publicar la revista Pikara Magazine el 2018 o el 
d’Amnistia Internacional de 2017, el 76% de les dones han canviat les seves conductes per por a patir 
ciberassetjament i el 26% decideix ignorar aquesta situació molt probablement perquè el sistema no 
està donant respostes efectives que garanteixin la protecció i seguretat que necessiten les dones que 
pateixen aquest tipus de violència. 
 
No podem oblidar, però, que les xarxes socials també són un instrument de suport mutu i de sororitat, 
i que poden esdevenir un canal de denúncia i de visibilització de moltes formes de violència masclista. 
Per això, cal potenciar les xarxes socials amb perspectiva feminista, perquè esdevinguin també 
instruments de conscienciació i supervivència dins el sistema patriarcal. 
 



 
 
 

 

 
 

L’esmentada modificació de la Llei també reconeix diversos àmbits en què es produeix la violència 
masclista: 
 
― La violència en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública de les dones. En aquest cas, la violència 
masclista es produeix en espais de la vida pública i política, com les institucions polítiques i les 
administracions públiques, els partits polítics, els mitjans de comunicació o les xarxes socials. 
 
― La violència en l’àmbit institucional, constituïda per les accions i omissions de les autoritats, el 
personal públic i els agents de qualsevol organisme o institució pública que tinguin per finalitat 
retardar, obstaculitzar o impedir l’accés a les polítiques públiques i a l’exercici dels drets que reconeix 
aquesta mateixa Llei per assegurar una vida lliure de violència masclista, d’acord amb els supòsits 
inclosos en la legislació sectorial aplicable. Per tant, disposem d’un instrument legal més per treballar 
contra aquest tipus de violència. 
 
Finalment, volem destacar l’impacte i la indignació que ens produeixen les violències sexuals, les 
quals ens sacsegen intensament. Des d’aquí, avui, 25 de novembre, volem reiterar tot el nostre suport 
i la nostra empatia a les supervivents i el seu entorn. No podem continuar consentint que les dones 
visquin amb por, amb la llibertat coartada per l’amenaça d’unes agressions sexuals que ja haurien 
d’estar desterrades d’una societat democràtica i lliure. Les violències sexuals atempten contra el 
principi de llibertat individual. En aquest sentit, la Llei 17/2020 recull per primer cop una definició del 
concepte de consentiment sexual, que s’entén com la voluntat expressa, emmarcada en la llibertat 
sexual i en la dignitat personal, que dona pas a l’exercici de pràctiques sexuals i l’avala. La prestació 
d’aquest consentiment s’ha de fer des de la llibertat i ha de romandre durant tota la pràctica sexual. 
No hi ha consentiment si l’agressor crea unes condicions o s’aprofita d’un context que, directament o 
indirectament, imposin una pràctica sexual sense comptar amb la voluntat de la dona. 
 
Malgrat l’avenç en la identificació i visibilització de totes les violències masclistes, queda un llarg camí 
per conscienciar la societat sobre aquestes violències, perquè, dins del ventall de reaccions, la 
negació i l’actitud defensiva continua sent la reacció més habitual dels homes. Avui, però, volem 
emfatitzar totes les accions, individuals i comunitàries, que són fonamentals per erradicar les 
violències masclistes. Les accions que constitueixen una font de suport i resiliència per a les 
supervivents, les que demostren compromís, implicació, coratge i ètica, i les que acompanyen des de 
l’autodeterminació i que fan sentir les supervivents que “no estan soles”, abans, durant i després de 
qualsevol agressió masclista. 
 
Cal, doncs, articular i coordinar les actuacions necessàries contra tots aquests tipus de violències 
masclistes ja existents, ara ja identificades i emparades per la Llei 17/2020, i dotar-nos d’instruments 
efectius per combatre totes aquestes violències; n’és un exemple el nou protocol d’abordatge de les 
violències masclistes a Catalunya, que ha de vertebrar els circuits d’actuació, tant des de les 
comissions d’àmbit local com des de la Comissió Nacional. 
 
Davant de totes aquestes violències masclistes tenim un gran repte: actuar de manera estructural i 
preventiva i comptar amb tota la població i tots els territoris. Que les dones gaudeixin de vides lliures i 
dignes, en qualsevol espai i àmbit, ha de ser l’eix de totes les societats democràtiques i de les seves 
institucions. 
 
Està en mans de totes les persones que formem aquesta societat la dignitat d’extingir el patriarcat i la 
seva ideologia masclista. No podem oblidar que cal activar i connectar el sentiment de responsabilitat 
en els homes, perquè de manera individual i col·lectiva assenyalin les conductes i actituds masclistes 
pròpies i dels seus iguals, i se n’allunyin. Cal desobeir els mandats de la masculinitat més tradicional i 
dominant que es realimenta molt sovint a les xarxes i els espais digitals, i en tots els àmbits de la 
societat. Necessitem crear nous referents per construir milers de masculinitats responsables, lliures, 
igualitàries, diverses, inclusives i cuidadores. 
 
Només així, teixint aliances i complicitats, podrem construir un teixit comunitari i una xarxa de 
recursos que siguin font de salut i qualitat de vida per a totes les dones i tots els col·lectius oprimits 
d’aquesta societat. Necessitem estendre la cultura dels afectes i les cures, necessitem vincles segurs, 
respectuosos i amorosos, en tots els àmbits de les nostres vides. Com diu bell hooks, “considerar 



 
 
 

 

 
 

l’amor com una acció, més que un sentiment, per acceptar la responsabilitat d’estimar”, estimar des 
de la llibertat, la igualtat i el respecte. 
 
Per una vida lliure de violències masclistes!” 

 
2. El manifest anterior ha estat consensuat per la Generalitat de Catalunya, la delegació del 

Govern a Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, la Diputació de 
Lleida, la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis 
de Catalunya i la pròpia Associació Catalana de Municipis, amb motiu del Dia 
internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, el 25 de novembre. 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
El Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre.  
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple:  
 
1. Adherir-se al “Manifest amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència 

contra les Dones” de l’Associació Catalana de Municipis. 
 

2. Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte?  
 
La senyora Roser Colomé Soler 
 
Des de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat volia posar de manifest que aquest manifest 
el vam rebre ahir a la tarda per les entitats municipalistes, d’aquí també la urgència, i com no 
pot ser d’una altra manera ens hem posat d’acord, i el que volia dir és que ara tornem a ser 
25 de novembre com cada any, dia internacional de l’eliminació de la violència contra les 
dones, i el que volem animar des d’aquí és a participar en totes les accions i actes al voltant 
d’aquesta data però sobretot que no ens quedem només en la reivindicació del dia 25 de 
novembre sinó que fem també tota la resta de dies de l’any perquè la lluita contra la xacra 
de la violència masclista ho ha de ser cada dia, per això proposàvem que com a grups, el 
Consell Comarcal ens hi poguèssim adherir. 
 
El president 
 
Moltes gràcies, Núria endavant. 
 
La senyora Núria Carné i Navarro 
 
La violència contra les dones és una realitat persistent que es manifesta de formes diverses i 
la majoria són fruit del patriarcat. Com es combat aquest pratiarcat a la nostra societat? 
Creant noves formes de relació basades en la llibertat i la igualtat. És per això que ens hem 
dotat d’instruments com la llei catalana 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista i la seva modificació recent, la llei 17/2020, d’instruments judicials d’anàlisi i 



 
 
 

 

 
 

protocols d’atenció especialitzada. Però tot i aquesta normativa, el nombre d’assassinades 
masclistes creix cada any, enguany s’han produït 22 feminicidis als països catalans, i això 
no cessa. Cal abordar, doncs, de manera prioritària les violències envers les dones amb 
polítiques públiques preventives, que actuïn sobre les discriminacions i vulneracions dels 
drets humans de les dones, en concret, i de totes les persones sigui quina sigui la seva 
identitat sexual i de gènere. Pel que fa a aquesta nova llei, ens agradaria destacar algunes 
violències que són més desconegudes, que tot just ara comencen a sonar i ja sabem que 
quan les coses no tenen nom és com si no existissin, però hi són. Per exemple la violència 
vicària, la que atempta contra els nostres fills i filles, que crec que és de la més mediocre i 
amb la major maldat que em puc imaginar. La violència obstètrica, algunes dones patim 
violència obstètrica quan parim, a vegades no es respecten els nostres drets ni els dels 
nostres nadons, i això passa avui en dia, a vegades fins i tot en hospitals de la comarca. La 
violència en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública de les dones, les dones també patim 
violència en l’àmbit polític. Sí, a l’any 2021 a vegades no se’ns respecta, no s’empatitza amb 
les nostres necessitats reproductives, m’agradaria saber quantes de les que estem aquí ho 
han patit d’una manera o d’una altra, més o menys subtil. I pel que fa al sostre de vidre, que 
es va nomenar per primera vegada al Wall Street Journal l’any 1986, l’any que jo vaig nèixer 
al segle passat, allà segueix, el sostre de vidre no s’ha trencat. I aquestes són només 
algunes de les violències que ja recull aquesta nova llei. També les violències sexuals, 
davant d’aquestes violències demanem més educació preventiva als joves perquè no ho 
facin. No som les dones les que hem de tenir por al carrer per ser violades, i també 
demanem més duresa del poder judicial. I per acabar, voldríem enviar un missatge de suport 
a totes les víctimes i un missatge de crida a tothom, no només a les dones perquè no estem 
soles, sinó també als homes, perquè se sumin, perquè us sumeu a aquesta lluita per acabar 
amb la vulneració dels drets humans que atenta contra la llibertat individual i la igualtat 
efectiva entre homes i dones. Moltes gràcies. 
 
El president 
 
Moltes gràcies Núria, alguna altra paraula? Roser, endavant. 
 
La senyora Roser Colomé Soler 
 
Ho he dit abans també, però com a grup evidentment tot el recolzament, és cert i ens afegim 
a les paraules que deia la consellera, però hem avançat en visualitzar des de tots els àmbits 
la violència masclista, però també és cert que ens queda moltíssim camí i encara ens queda 
molt per conscienciar i sobretot molt per erradicar aquesta xacra. Per tant ens sumem a que 
cal que ens coordinem i que apostem per polítiques socials i d’igualtat i que acabem d’una 
vegada per totes amb la violència masclista. 
 
El president 
 
Moltes gràcies també Roser, i per part del grup socialista, l’Eva. 
 
La senyora Eva Maria Díaz Medina 
 
Bona nit a tothom, nosaltres com no pot ser d’una altra manera també ens adherirem a 
aquest manifest perquè tant de bo no haguèssim de reivindicar any rere any aquesta 
necessitat, aquesta llibertat d’acabar amb la violència envers les dones pel fet de ser dones, 
però el que malauradament veiem cada dia és com aquest masclisme i l’estructura patriarcal 
s’acaba traslladant als nous àmbits de relacions socials, per això també demanem que els 
recursos vagin específicament, a tots els àmbits, però especialment al de l’educació perquè 
això no es continui repetint i no hi hagi aquestes conductes reiterades. El problema és que 
això, l’augment de la violència i aquest trasllat complert a les noves estructures i als àmbits 



 
 
 

 

 
 

socials, ens obliga a no baixar la guàrdia, a fer costat a totes les dones víctimes d’aquesta 
violència, a fer saber a elles i als seus agressors també que no estan soles, que allà on hi 
hagi una feminista o un feminista, allà on hi hagi una persona de bé, hi haurà aquesta lluita 
per erradicar aquesta xacra que ens impedeix viure en una societat lliure i democràtica. I en 
això hem de ser tots i totes conscients i sobretot hem de sumar tots i totes i fer aquesta 
empenta des de les institucions i des de la ciutadania per acabar d’una vegada amb aquesta 
xacra. Per tant, des del grup socialista ens adherirem al manifest per suposat. 
 
El president 
 
Moltes gràcies, ha demanat paraula el senyor Manils. 
 
El senyor Jordi Manils Tavio 
 
Volia ser molt breu perquè crec que les tres portaveus que han intervingut ho han explicat 
perfectament i el que deia la Núria crec que és la clau, que són les noves violències i posar-li 
nom a aquestes violències, però jo volia donar 3 dades i donar-les al revés de com les 
donem normalment. El 2021 hi han hagut 37 assassins al nostre país, hi ha hagut 955 
violadors i 75722 denunciats per violència masclista. I les dono així perquè crec que en 
aquest cas hem de posar els homes al centre, la responsabilitat de que això s’acabi és dels 
homes, no de les dones, i per tant crec que el missatge que hem de traslladar, també ho faig 
com a portaveu home, és que hem d’educar els homes, hem de tallar les conductes socials 
reprobables dels homes i hem de deixar de responsabilitzar de les violències a les dones i 
de deixar de que només parlin de la violència contra les dones les dones. 
 
El president 
 
Moltes gràcies, jo volia comentar que hem de treballar governs i grups que estiguin a 
l’oposició, qualsevol persona ha de treballar en aquest sentit, com bé dèieu tots i totes, cap a 
aquesta mirada i no invisibilitzar sinò el contrari, fer visibles totes aquestes violències. Crec 
que com dèiem no podem normalitzar i a vegades hem de començar des d’abaix, des dels 
nostres infants a que no sigui una normalitat com bé dèieu, i sobretot agrair a tots el suport a 
aquestes mocions que malauradament, algun dia estaria bé que no tornessin als plens de 
cap ajuntament ni consell comarcal ni de cap lloc, i algun dia parléssim d’una normalitat que 
malauradament penso que encara ens queda molta feina a fer, molta conscienciació a fer, 
sobretot als més menuts perquè ells seran els que aixequin al final al nostre país. Passaríem 
a votació. 
 
El ple aprova la proposta per unanimitat dels 27 membres presents, essent 33 de dret i 32 
de fet. 
 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidéncia del 2021PRES000535, de 24 de setembre, 
al 2021PRES000628, de 10 de novembre. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Presidéncia del 
2021PRES000535, de 24 de setembre, al 2021PRES000628, de 10 de novembre. 
 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER001309, de 24 de setembre, al 
2021GER001609, d'11 de novembre. 
 



 
 
 

 

 
 

El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència del 
2021GER001309, de 24 de setembre, al 2021GER001609, d'11 de novembre. 
 
 
INTERVENCIÓ 
 
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. (3r trimestre 2021) 
 
El president dóna 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 30/09/2021 

 
Així doncs, durant el tercer trimestre de l’exercici 2021 el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha 
comptabilitzat un nombre de  449 pagaments de factures registrades per comptabilitat segons el 
quadrant següent: 
 

 
 
 



 
 
 

 

 
 

Factures pendents de pagament a data 30/09/2021 

 
Durant el tercer 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 (6,98) (120,64) (8,73) 

 
 

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.” 
 

 
4. Donar compte de l’informe d’auditoria operativa i de compliment corresponent a 
l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2019 de Serveis Ambientals del Vallès 
Oriental, SAU. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de l’informe següent: 
 



 
 
 

 

 
 

 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 



 
 
 

 

 
 

5. Donar compte de l’informe d’auditoria de comptes anuals corresponent a l’exercici 
finalitzat el 31 de desembre de 2020 de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SAU. 
 
El president dóna compte al Ple, que en pren coneixement, de l’informe següent: 
 

 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

69. Precs i preguntes. 
 
El president 
 
Constestem primer les preguntes del ple anterior i després passem a les noves. Hi havia una 
que l’havia de contestar el Francesc però la contestarà el senyor Carles Fernández i l’altra 
quan acabi el gerent, passaríem la paraula al senyor Àlex Valiente, conseller de Turisme. 
 
El gerent 
 
Vaig demanar al senyor Francesc Colomé que pogués explicar-nos una mica perquè en el 
moment que es va prendre l’acord no tenia la funció de gerent del Consell Comarcal, i el que 
ens ha comentat és que quan va sortir va haber una reunió amb la Generalitat de Catalunya 
on es presentava tot el tema del PUOSC i allà es va preguntar si era imprescindible tenir la 
titularitat dels terrenys o edificis sobre els que es demaven les subvencions, que en el cas 
dels ajuntaments és molt normal i habitual, i en el nostre cas el fet de que era a través 
d’aquest conveni, es va considerar que això no donava possibilitat i per aquest motiu no es 
va demanar l’ajuda. 
 
El senyor Àlex Valiente Almazan 
 
Abans de tot bona tarda a tots i a totes, ens preguntàveu sobre els Next Generation a 
l’anterior ple, des del Consell Comarcal és una aposta que fem des d’aquest Govern el fet de 
apostar pel cicloturisme, que era una demanda que ens feia el sector turístic de la comarca i 
per tant vam estar treballant durant un any per veure com ho podiem fer. No hi havia un 
projecte concret, es van fer reunions internes tant amb Mobilitat com amb Desenvolupament 
Local que estaven treballant aspectes de temes de mobilitat amb bicicletes a la comarca, i 
després d’aquestes reunions vam convocar totes les associacions de pedalem de tota la 
comarca per veure quina era la seva visió. Posteriorment es van convocar els Next 
Generation i una de les reunions que vam fer va ser amb el Consorci Besós-Tordera que 
tenia un projecte que es diu “Viu el Besòs” que era una aposta important per recuperar les 
vies blaves a la comarca. Nosaltres vam pensar que era un projecte positiu, a treballar entre 
3 administracions públiques i és veritat que a contrapeu, vam, i vull agrair l’esforç que ha fet 
no només l’equip de Turisme del Consell Comarcal i la resta de tècnics implicats dins el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, sinó també el Consorci Besós-Tordera i al Consell 
Comarcal del Vallès Occidental per presentar un projecte comú entre les 3 administracions 
públiques, tenint en compte també la demanda del sector privat turístic i hem presentat 
també aquest projecte de 9,5 milions d’euros, que sí que és veritat que us haig de demanar 
disculpes a tots els consellers i conselleres perquè va ser una cosa que al haver-ho liderat el 
Consorci Besòs-Tordera ells van decidir que havia de sortir en premsa, nosaltres no volíem 
que fos així, per tant vam convocar tots els ajuntaments de forma ràpida perquè abans de 
que sortís a premsa, explicar-los de què anava el projecte, perquè enteníem que ens devíem 
a tots els ajuntaments i per tant, ho vam explicar, vam fer una convocatòria exprés de forma 
telemàtica a la que van assistir alguns ajuntaments i els vam explicar de què anava el 
projecte, tot i que hi havia alguna cosa que ja coneixien.  
 
Per una banda això, per altra banda ens preguntàveu pel Molí d’oli, que era un dels 
aspectes que hem treballat, que hem anat a veure opcions de molí d’oli comunitari a nivell 
comarcal, no que fos una cosa privada sinó que fos comarcal i hem avançat en aquest 
aspecte, tot i que no hem presentat projecte perquè encara és un projecte embrionari, no 
hem presentat projecte als Next Generation, però sí és una cosa que estem treballant amb 
tot el sector i que creiem que arribarà a bon port, i com tots sabem hi ha més convocatòries i 
ens presentarem a aquestes. Era un aspecte embrionari i a la vegada no hi ha una 
convocatòria directa dels Next Generation al qual ens podem acollir. Però sí que és veritat 



 
 
 

 

 
 

que estem treballant aquest aspecte, i un altre, que és una demanda també dels productors 
agrícoles de la comarca, que és la comercialització, tenim un espai que ens ha cedit 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i estem veient de quina forma podem fer un espai de 
comercialització dels productors agrícoles de tota la comarca, i per tant no només estem 
treballant en els Next Generation, perquè tots sabem els que teniu responsabilitat municipal, 
són un aspecte molt complicat, però ja hem mantingut reunions amb Generalitat de 
Catalunya, amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i ens han dit que és un 
projecte prou important i que volen donar-nos recolzament en aquest sentit i també amb 
Diputació de Barcelona perquè estem venent el projecte tant de l’espai de comercialització 
com la possible ubicació d’un molí d’oli de vera a la comarca amb tots els ens que podem, 
estem buscant finançament per tot arreu. 
 
El president 
 
Moltes gràcies, passaríem als precs i preguntes. 
 
El senyor Joan Josep Galiano i Peralta 
 
Bona tarda, gràcies per les respostes, comentaré només el tema de les vies blaves, recordar 
que hi ha municipis que tenim el neguit de tenir zones precísament de competència del 
Consorci Besòs- Tordera que estan en zones protegides i que el que tenen és prohibit 
l’accès de qualsevol tipus de vehicle, fins i tot la bicicleta, que això és una de les nostres 
preocupacions, com quedarà resolt aquests àmbits en els quals hi ha un peny o una zona 
d’especial protecció i que sembla ser que de moment queden una mica al marge, a veure 
com queda resolt i a veure el consorci quina resposta ens dòna al respecte. I sobre el tema 
de l’oli, els productors tant de la Garriga com de Cardedeu, ja ho sabeu, ens ho han 
traslladat, estan a l’expectativa d’aquell anunci que els Next Generation generarien una 
oportunitat, ho entenem així, perquè podem reactivar el sector i sobretot la part que els hi 
pertocava amb ells que és la part de la varietat vera. Us animem a continuar en aquesta línia 
i tot el que us podem ajudar, ja sabeu que els ajuntaments ja estem vinculats i estem molt 
animats, a part de convidar-vos a la propera edició que esteu treballant de la Fira de l’oli 
vera a Bigues i Riells del Fai, però sobretot que continuem en aquesta línia perquè penso 
que posarem en valor un dels productes estrella que tenim a la nostra comarca. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Jo faré dos precs, el primer demanaríem que un dia ens podem asseure a una taula i ens 
expliqueu més en concret tots els projectes Next Generation en que esteu treballant perquè, 
deixeu-me entendre-ho així, no es de rebut des de l’oposició enterar-nos gairebé en els 
plens de què esteu treballant i de què es vol presentar perquè al final representa tota la 
comarca i nosaltres representem un gruix important. 
 
L’altre prec, som conscients de que després va dir el president que parlaríem d’una sèrie de 
temes aquí els portaveus, però fa una setmana teníem Consell d’alcaldes i hi vàrem assistir i 
es va manifestar en aquell consell, i així d’altres alcaldies ho vam posar en valor, el fet que 
la única opció que hi ha avui sobre la taula per a una futura seu del Consell Comarcal són 
els antics jutjats de Granollers, que és l’aposta que Esquerra Republicana fa anys que 
defensa i el que volíem fer el prec avui és que deixem de perdre el temps, fa sis anys que 
aquesta proposta hi és sobre la taula, és la que més s’ha treballat, no entenem perquè al 
principi del mandat va semblar que aquesta no era la idònia i es va aparcar i entenem que 
era com una voluntat d’aparcar el llegat de l’expresident David Ricart i per tant el que volem 
demanar, i emplacem al govern del Consell Comarcal, és que anem per feina, com es diria 
coloquialment i el president que és del món de l’handbol ho sabrà, que anem de cara a 
barraca amb la seu del consell als antics jutjats perquè més enllà del debat polític que 



 
 
 

 

 
 

poguem tenir i dels dubtes que puguin haver-hi perquè és un projecte important i arriscat, 
sobretot pels treballadors i treballadores que porten anys treballant en pèssimes condicions 
a la seu del consell, que no és el millor ambient de treball, ho sabem tots, i per tant, deixem 
de dubtar, anem de cara a barraca i deixem de perdre el temps en aquest sentit. 
 
El president 
 
Moltes gràcies, permeteu-me dir que totalment d’acord en varies coses. Primer, amb l’oli 
vera estaré allà també, m’ho vaig passar molt bé, va ser una experiència brutal i esteu 
convidats tots i totes. El tema dels Next Generation, com dèieu, agafem aquest prec i el 
traslladem per teni-ho en compte. I el tema dels antics jutjats dir-vos, us ho vaig comentar i 
us ho torno a dir, hem quedat per parlar però ha de ser un projecte comarcal de tots els 
grups i potser d’alcaldies que no tenen representació amb grups polítics, i aquí ja em vaig 
comprometre com a president en que ho treballarem, seguirem treballant, us ho dic també, 
no mirarem endarrera, mirarem endavant i com bé dèiem, no entrarem a valorar l’abans, 
sinó que hem de mirar cap endavant i mà estesa amb tots els grups, i vull remarcar, amb 
aquells que no tenen representació que també penso que son part del nostre territori. 
 
Torno a donar les gràcies Marc, per la vostra predisposició per deixar-nos aquest espai, 
també dir que penso que el Consell Comarcal ha de traspassar una mica més enllà i fer 
aquesta territorialitat per tots els llocs, o sigui, gràcies a Martorelles però si hi ha algun 
ajuntament més, penso que està bé que el Consell Comarcal també es desplaci. Donar les 
gràcies, ho vaig dir al Consell d’alcaldes però també vull dir-ho aquí, perquè molts de 
vosaltres no sou alcaldes, però també heu treballat de valent en els vostres ajuntaments 
sigui des del govern o des de l’oposició en el tema de la pandèmia, i crec que és de justícia 
donar-vos les gràcies per haver treballat des de qualsevol lloc, recolzant també, em consta 
que la gent no ha donat l’esquena estigui en el govern o l’oposició, al contrari, s’ha posat a 
treballar, amb la qual cosa us vull agrair també aquesta facilitat per treballar en uns 
moments tan complicats com hem estat i per acabar, donar les gràcies als treballadors del 
Consell Comarcal per tota la feina que feu i sempre estar al peu del canó. Moltes gràcies i 
bona nit a tots i totes. 
 
 
S’aixeca la sessió a les vint hores i vint-i-sis minuts, de la qual cosa, com a secretària 
accidental, dono fe, amb el vistiplau del senyor president. 
 
Document signat electrònicament. 
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