
 
 
 
 

 
 

OD-31 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
Ple, de 22 de desembre de 2021 
CI, de 15 de desembre de 2021 
 
Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni amb l’Ajuntament 
de Gualba per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 16 de novembre de 2021, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Carles 

Fernández Pérez, ha emès l’informe següent: 
 
“ 
RELACIÓ DE FETS 
 
1) 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, exposa la competència de la 
comarca per a la prestació d’assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.  

2) El Consell Comarcal del Vallès Oriental té, entre la seva cartera de serveis, la prestació d’assistència 
als municipis de la comarca. Això es materialitza, en l’àmbit de joventut, en la possibilitat de prestar 
assistència tècnica per a fomentar el desenvolupament de les polítiques de joventut als municipis, tot 
dinamitzant a la població jove, als tècnics municipals, a les regidories dels ajuntaments i a altres agents 
del territori, amb la voluntat de actuar com a suport per a la implementació i la sostenibilitat de les 
polítiques de joventut al municipi i el foment de l’emancipació i autonomia juvenils.  

3) El 5 de novembre de 2020, mitjançant registre d’entrada núm. E2020014329, l’ajuntament de Gualba 
va fer arribar un escrit al Consell Comarcal, on manifestava el seu interès en continuar disposant 
d’aquesta assistència tècnica en l’àmbit de joventut. 

4) El 16 de novembre de 2020, la senyora Maria Rubio Juan, amb DNI ***2353**, signa un contracte de 
treball d’obra i servei determinat als efectes d’ocupar la plaça de Tècnica de Joventut a mitja jornada 
de l’Àrea de Serveis Personals del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

5) El 19 de maig de 2021, el Ple 6/2021 del Consell Comarcal del Vallès Oriental va prendre, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Gualba per a la prestació 
d’assistència tècnica en matèria de joventut per a l’any 2021, per un import d’onze mil cent seixanta-
sis euros amb seixanta cèntims (11.166,60 EUR). 

6) El 31 d’agost de 2021, la senyora Maria Rubio Juan, amb DNI ***2353**, va comunicar via instància 
genèrica al registre del Consell, la seva voluntat de finalitzar la seva relació laboral amb el Consell 
Comarcal el dia 30 de setembre de 2021. 

7) Entre l’1 d’octubre al 2 de novembre de 2021, l’assistència tècnica en matèria de joventut al municipi 
de Gualba va quedar interrompuda perquè el Consell Comarcal del Vallès Oriental no tenia cap 
professional adscrit/a a la plaça de tècnic/a de joventut del grup de classificació A2, subescala tècnica 
de la gestió de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal, adscrita a l’àrea de 
Serveis Personals. 

1. El 18 d’octubre de 2021, mitjançant Decret de Gerència 2021GER001456, es va aprovar la 
convocatòria per urgència del procés de selecció d’una 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, adscrita a l’àrea de Serveis Personals, a mitja jornada. 
 



 
 
 
 

 
 

8) El 2 de novembre de 2021, la senyora Marta Cascales Tortajada, amb DNI ***2074**, signa un 
contracte de treball d’obra i servei determinat als efectes d’ocupar la plaça de Tècnica de Joventut a 
mitja jornada de l’Àrea de Serveis Personals del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Modificar l’import del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Gualba per la prestació 

d’assistència tècnica en el desenvolupament de les polítiques de joventut del municipi, durant el 
període comprès entre el l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021, restant-hi nou-cents 
trenta euros amb cinquanta-cinc cèntims (930,55 EUR), corresponents a la interrupció de l’assistència 
durant un mes. 

Import inicial del conveni 11.166,60 € 

Import modificat del conveni 10.236,05 € 
 

2. Donar de baixa l’import de nou-cents trenta euros amb cinquanta-cinc cèntims (930,55 €)  de l’operació 
120210000707 a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46246 del pressupost de despeses i ingressos 
de l’exercici 2021.” 

 
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. El conveni d’assistència tècnica en matèria de joventut formalitzat el 24 de novembre de 2021 

entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Gualba.  
 

2. 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. 

 
3. 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.  

 
4. 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.  
 

5. Els articles 66 i 71 del TRLMC, d’acord amb els quals s’estableixen en els municipis les 
competències relatives a la promoció de la joventut i de les matèries connexes amb la 
mateixa. 
 

6. 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.  
 

7. 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.  
 

8. 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.  

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni amb l’Ajuntament de Gualba 

per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut, 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, senyora Núria Caellas i Puig.  



 
 
 
 

 
 

 
I de l’altra, el senyor Marc Uriach Cortinas, alcalde president de l’Ajuntament de Gualba, assistit per la 
secretària de la corporació, senyora Anna Maria Chacón Barreto. 

 
 

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 Gualba, 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. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquesta  addenda de 
modificació del conveni d’assistència tècnica en matèria de joventut, i 

 
 

M A N I F E S T E N 

 
 

1. Que el 24 de novembre de 2021, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL 
COMARCAL, i l’Ajuntament de Gualba, en endavant l’AJUNTAMENT, vam formalitzar el conveni 
de col·laboració d’assistència tècnica en matèria de joventut, en endavant el CONVENI.  
 

2. Que el CONVENI estableix que l’AJUNTAMENT paga al CONSELL COMARCAL onze mil cent 
seixanta-sis euros amb seixanta cèntims (11.166,60 EUR) per l’assistència tècnica des de l’1 de 
gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2021.  
 

3. Que entre l’1 d’octubre de 2021 al 2 de novembre de 2021, l’assistència tècnica en matèria de 
joventut al municipi de Gualba va quedar interrompuda perquè el CONSELL COMARCAL no hi va 
poder adscriure el personal necessari. Essent així, cal modificar el CONVENI per minorar l’import 
corresponent.  
 

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 entre el CONSELL COMARCAL i 
l’AJUNTAMENT, per minorar l’import corresponent com a conseqüència de la interrupció del servei des 
de l’1 d’octubre de 2021 fins el 2 de novembre de 2021.   
 



 
 
 
 

 
 

Segon. Contingut de la modificació 
 
Per raó d’aquesta addenda es minora l’import que l’AJUNTAMENT paga al CONSELL COMARCAL 
per l’assistència tècnica objecte del CONVENI en nou-cents trenta euros amb cinquanta-cinc cèntims 
(930,55 EUR). Essent així, l’import que ha de satisfer l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL per 
l’assistència tècnica de l’any 2021 esdevé el següent:  
 
Deu mil dos-cents trenta-sis euros amb sis cèntims (10.236,06 EUR).   
 
Tercer. Conservació del CONVENI 
 
El contingut del CONVENI es manté vigent en tot allò que no hagi estat modificat per aquesta addenda. 
 
Quart. 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. 
 
Cinquè. 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. Donar de baixa l’import de nou-cents trenta euros amb cinquanta-cinc cèntims (930,55 EUR) 
de l’operació 120210000707 a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46246 del pressupost 
de despeses i ingressos de l’exercici 2021. 
 

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Gualba. 

 
 
Document signat electrònicament. 
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