
 
 
 
 

 
 

OD-19 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, de 22 de desembre de 2021 
CI, de 15 de desembre de 2021 
 
Modificar les bases aprovades pel Ple de 17 de novembre de 2021, que regulen la 
convocatòria de processos de selecció de personal temporal. 

 
 
RELACIÓ DE FETS:  
 
1. El 10 de desembre de 2021, el senyor Oscar Frias Perez, cap de l'Àrea de Persones i Valors, 

ha emès l’informe següent: 
“  
1. En data 17 de novembre de 2021, el Ple del Consell Comarcal va aprovar les bases i 

convocatòria dels processos de selecció i provisió de personal temporal, entre els quals, hi 

consta: 

  

“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 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. “ 

 

2. En data 10 de desembre de 2021, el senyor Carles Fernández Pérez, cap de l’Àrea de Serveis 

Personals adscrit a l’Oficina Comarcal d’Habitatge, ha emès l’informe següent: 

“ 
1. Per l’atenció de les competències, la planificació i la implantació dels diferents programes, 

accions i serveis el Consell Comarcal presenta una doble estructura, d’acord al cartipàs 



 
 
 
 

 
 

polític aprovat per al mandat i amb un organigrama tècnic que garanteix en el dia a dia el 
desenvolupament i les polítiques acordades. 

2. El Consell Comarcal del Vallès Oriental es troba immers en un procés de canvi que afecta 
diferents dimensions que és resultat de la necessària atenció als canvis i nous requeriments 
normatius però també d’una modificació en la visió, el rol i el posicionament de la Institució.  

3. La Institució ha iniciat aquests darrers anys un procés de canvi cap a un nou model basat 
en la transparència, l’establiment de compromisos en la prestació dels serveis, el rendiment 
de comptes, el desplegament de l’administració electrònica i la conversió dels models de 
serveis situant el ciutadà en el centre i incorporant la tecnologia i apostant per nous models 
de treball. 

4. Tots aquests canvis tenen el seu impacte en la forma de treballar, la Institució evoluciona 
cap a models de treball més col·laboratius, que donen valor al coneixement i la innovació, 
s’aposta per fomentar visions més globals que combinen l’especialització amb l’adaptabilitat 
als diferents moments i programes i necessitats.  

5. Pel que fa a l’Oficina comarcal d’habitatge, ja s’han incorporat tots aquests canvis cap a 
models que situen el ciutadà en el centre del servei i que incorporen el coneixement i les 
tecnologies com a base de l’èxit del model. 

6. El 20 de març de 2019, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar el conveni 
de col·laboració i d’encàrrec de gestions relatiu a l’oficina comarcal d’habitatge, per a l’any 
2019 amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb una aportació màxima de 83.156,00 
€, en funció de l’activitat justificada, i un pagament fix de 62.367,00 €. Així mateix també fou 
aprovat el conveni relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges amb 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al mateix any, i amb una aportació màxima global 
de 6.950,00 €, en funció de l’activitat justificada. 
El 18 de març de 2020, el Ple del Consell Comarcal va aprovar les addendes de pròrroga 
dels convenis esmentats per a l’any en curs, amb la mateixa dotació pressupostària, pel 
que fa al primer, i pel que fa al segon, ampliant la dotació pressupostària a 7.350 €. I el 27 
de gener de 2021, el Ple del Consell Comarcal va aprovar novament les addendes per a 
l’any en curs amb les mateixes dotacions pressupostàries. 

7. El 31 de de març de 2020, la Presidència del Consell Comarcal va dictar el decret núm. 
2020PRES000142 pel qual s’acceptava la subvenció de la Diputació de Barcelona de Fons 
de prestació “Foment del lloguer i la gestió d’habitatge assequible”, per un import total de 
15.229,19 € atorgat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 27 de febrer 
de 2020, i que suposa un augment respecte a la subvenció atorgada durant el 2019 pel 
mateix concepte (13.556,81 €).  

8. El 31 de de març de 2020, la Presidència del Consell Comarcal va dictar el decret núm. 
2020PRES000143 pel qual s’acceptava la subvenció de la Diputació de Barcelona del Fons 
de prestació “Servei d’intermediació en deutes de l’Habitatge (SIDH)” per un import total de 
20.763,96 € atorgat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 27 de febrer 
de 2020, i que suposa un augment respecte a la subvenció atorgada durant el 2019 pel 
mateix concepte (11.926,32 €).  

9. El 20 de maig de 2020 el Ple del Consell Comarcal va aprovar l’annex de pròrroga per l’any 

2020 del conveni de col·laboració amb l’Agència d’habitatge de Catalunya relatiu a la 

tramitació dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en 

els lloguers de l’habitatge habitual. 

10. L’Oficina Comarcal d’habitatge té subscrits convenis de col·laboració per a la prestació dels 

serveis en matèria d’habitatge i l’assistència en el desenvolupament de polítiques públiques 

d’habitatge amb els ajuntaments de Montmeló, les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, la 

Roca del Vallès i la Garriga, per valor de 90.650,00 euros.  



 
 
 
 

 
 

Així mateix, també té convenis signats amb l’ajuntament de la Llagosta i Montornès del 
Vallès per a la prestació d’assistència tècnica per valor de 32.696,59 euros. 

11. L’Oficina comarcal d’habitatge de l’Àrea de Serveis Personals, està dotada 

pressupostàriament per a l’any 2021 amb el personal següent: una tècnica A1, dos tècnics 

A2, dues administratives C1, i dues administratives C1 procedents de programa Treball i 

Formació (fins al 17 de setembre de 2021).  

12. El 13 de setembre de 2021, registre d’entrada E2021013979 el senyor Jordi Picañol 

Villaran, tècnic d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge, grup de classificació A2, ha 

presentat la seva sol·licitud de baixa al Consell Comarcal a partir del dia 3 d’octubre de 

2021. 

13. El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 18 de març de 2020 va aprovar les bases 

de selecció per a la constitució de diferents borses de treball incloent la constitució d’una 

borsa d’arquitectes tècnics del grup de classificació A2. 

14. El 24 de setembre de 2021 mitjançant Decret de Gerència 2021PRES000535 es va aprovar 

activar la borsa d’arquitectes tècnics per tal de proveir la plaça que deixa vacant el senyor 

Jordi Picañol Villaran 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 de l’Àrea de Serveis Personals.  

15. El 28 de setembre de 2021 registre d’entrada E2021014894 el senyor Albert Pla Roma va 

acceptar ocupar la plaça de tècnic de gestió d'habitatge A2 per a l'Oficina Comarcal 

d’Habitatge de l’Àrea de Serveis Personals. 

 

16. El nomenament del senyor Albert Pla Roma com a funcionari interí adscrit al lloc de treball 

de la plaça de tècnic/a de gestió d’habitatge del grup de classificació A2 funcionari interí 

que consta en el Decret de Gerència 2021PRES000535 deixa vacant el lloc de treball de 

tècnic d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’habitatge que presta assistència tècnica als 

ajuntaments de Montornès del Vallès i de la Llagosta, ha passat a ocupar el lloc de treball 

del senyor Jordi Picañol Villaran, per mitjà de la Borsa d’arquitectes tècnics del Consell 

Comarcal. 

17. Segons consta a l’acta del 29 de juny de 2021 del Tribunal del concurs oposició, i torn lliure, 

convocat per a la selecció i la provisió de la borsa d’arquitectes tècnics/ques només una 

persona integra la borsa. Aquesta persona és el senyor Albert Pla Roma que ha accedit al 

lloc de treball de anteriorment ocupava el senyor Jordi Picañol Villaran.  

18. En el proper Ple del Consell Comarcal, 17 de novembre de 2021, s’aprovarà el procés de 
selecció per a la contractació d’un/a arquitecte/a tècnica per a la prestació d’assistència als 
ajuntaments de Montornès del Vallès, i la Llagosta.  

19. El 27 de juliol de 2021, registre d’entrada núm. E2021012367, l’ajuntament de Montmeló, i 
el 10 d’agost de 2021, per mitjà de correu electrònic, l’ajuntament de Parets del Vallès, han 
sol·licitat la prestació d’assistència tècnica en matèria d’habitatge, amb una dedicació 
setmanal de dues jornades complertes (15 hores) a cada ajuntament.  

 
Per tant, PROPOSO,      
 
Incloure en la propera sessió del Ple la modificació de les Bases esmentades i que el procés 
selectiu generi una borsa de treball per cobrir aquesta possible vacant i/o substitucions que 
puguin produir-se. “ 

 



 
 
 
 

 
 

3. Segons consta a l’acta del 29 de juny de 2021 del Tribunal del concurs oposició, i torn lliure, 

convocat per a la selecció i la provisió de la borsa d’arquitectes tècnics/ques només una persona 

integra la borsa. Aquesta persona és el senyor APR que ha accedit a un lloc de treball d’arquitecte 

tècnic de l’Àrea Serveis Personals. 

 

4. Per atendre les noves obligacions i compromisos de l’Àrea de Serveis Personals, Oficina Comarcal 

d’Habitatge derivades de la signatura dels convenis de prestació d’assistència tècnica amb els 

municipis de la comarca, resulta necessari seleccionar un lloc d’arquitecte/a tècnic/a. 
 

5. La plaça esmentada en el punt anterior es igual en quant a nom, funcions i retribucions que la plaça 

objecte del procés de selecció que consta aprovada pel Ple del 17 de novembre de 2021. 

 

6. En aquest sentit, es considera oportú modificar el nombre de places objecte del procés de selecció 

aprovat pel Ple del 17 de novembre de 2021, en el sentit següent: 

 

 Dues places 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. 

   
Per això,   

PROPOSO:  

  

1. Modificar les bases aprovades el dia 17 de novembre de 2021, pel que fa al nombre de places 

convocades i en el sentit següent: 

 

 Dues places 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.  

 

2. Presentar a la propera sessió del Ple la proposta de modificació de les places d’aquest procés de 

selecció.” 

 
2. El 15 de desembre 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. Modificar les bases aprovades el dia 17 de novembre de 2021, pel que fa al nombre de 

places convocades i en el sentit següent: 

 

 Dues places 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.  

 

2. Publicar la modificació de les Bases en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona.  

 
 
Document signat electrònicament. 
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