
 
 
 

 
 

OD-32 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
Ple, de 22 de desembre de 2021 
CI, de 15 de desembre de 2021 
 
Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Gualba per a 
la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut. 

 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 24 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. Durant els anys 2018, 2019, 2020 i 2021, l’Ajuntament de Gualba ha signat convenis de 
col·laboració amb el Consell Comarcal per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de 
joventut. 

2. El 24 de novembre de 2021, mitjançant registre d’entrada núm. E2021017992, l’Ajuntament ha fet 
arribar un escrit al Consell Comarcal, on sol·licita la continuïtat de l’assistència tècnica en matèria 
de joventut durant l’exercici 2022. 

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’assistència tècnica al municipi de la Gualba en matèria de joventut comprèn les tasques 
següents: 

a. Promoure actuacions per detectar i analitzar les necessitats de les persones joves del 
municipi. 

b. Dissenyar, dirigir, coordinar, executar i avaluar polítiques locals de joventut, com ara 
programes i projectes d’acompanyament i intervenció educativa, culturals i esportius o 
altres actuacions derivades de les necessitats detectades d’acord amb el punt anterior.  

c. Participar en el disseny, l’organització i la programació de projectes i activitats de joventut 
de l’àmbit del municipi i de la comarca.  

d. Dur a terme actuacions, activitats, programes i projectes que dinamitzin a les persones 
joves i impulsin l’emancipació i la 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. 

e. 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 del projectes esmentats i dur a 
terme reunions de coordinació.  



 
 
 

 
 

f. Convocar i assistir a les reunions de seguiment i coordinació del servei amb els referents 
tècnics i polítics del l’Ajuntament.  

g. Aixecar les actes de les sessions que es duguin a terme en virtut d’aquest conveni.  

5. El càlcul de costos anuals per a un tècnic de joventut per a l’any 2022 és el següent: 

DESPESES DIRECTES IMPORT 

SOU ANUAL 28.639,34 € 

TRIENNIS 1.128,11 € 

MILLORES CONVENI 834,15 € 

QUITANÇA (no té seguretat social) 973,97 € 

TOTAL DESPESA SALARIAL 31.575,57 € 

SEGURETAT SOCIAL (33,26%) 10.178,09 € 

ASSEGURANÇA DE VIDA 237,58 € 

REVISIÓ MÈDICA 26,01 € 

DIETES I DESPLAÇAMENTS 212,06 € 

FORMACIÓ 208,10 € 

TELÈFON 0,00 € 

ORDINADOR PORTÀTIL 317,61 € 

SUBTOTAL 42.755,02 € 

DESPESES GENERALS (11% D/DIRECTES) 4.703,05 € 

DESPESES TOTALS 47.458,07 € 

 

 % DEDICACIÓ HORES COST 

COST CORRESPONENT A 37,5 HORES A LA 
SETMANA 

100,00 % 1.635 h 47.458,07 € 

COST CORRESPONENT A 9 HORES A LA 
SETMANA (regla de 3) 

24 % 892 h 11.389,94 € 

 

6. Aquest conveni entra en vigor l’1 de gener de 2022 i és vigent fins al 31 de desembre de 2022. 

7. Pel que fa al règim econòmic, l’Ajuntament haurà d’aportar al Consell Comarcal la quantitat d’onze 
mil tres-cents vuitanta-nou euros amb noranta-quatre cèntims (11.389,94 EUR).  



 
 
 

 
 

8. L’Ajuntament col·laborarà amb el Consell Comarcal en el disseny, l’organització, els continguts i la 
programació de projectes i activitats de joventut de llur municipi. 

9. L’Ajuntament ha de posar a l’abast del personal tècnic els recursos necessaris per tal que es dugui 
a terme el servei. 

10. Per tal d’avaluar el desenvolupament del servei es constituirà una comissió de seguiment formada 
per les persones següents: 

a. El/la tècnic/a del Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal. 
b. El/la responsable polític/a de l’Ajuntament. 
c. El/la gerent del Consell Comarcal. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 

1. Que es dugui a terme un 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, que inicii la 
seva vigència l’1 de gener de 2022 i finalitzi el 31 de desembre de 2022. 

2. Reconèixer el dret reconegut d’onze mil tres-cents vuitanta-nou euros amb noranta-quatre cèntims 
(11.389,94 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46246 del pressupost de despeses i 
ingressos de l’exercici 2022.” 

 
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 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. 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. 
 

5. 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.  
 

6. 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.  
 

7. 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 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. 
 
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 
 

I. Que la Guia de serveis del Consell Comarcal del Vallès Oriental inclou, en l’àmbit de joventut, la 

possibilitat de prestar assistència tècnica per 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 d’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.  

   

II. Que el 24 de novembre de 2021, mitjançant registre d’entrada del Consell Comarcal núm. 
E2021017992, l’Ajuntament de Gualba sol·licita assistència tècnica en matèria de joventut durant 

l’exercici 2022.  

 

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts compareixents atorguen aquest conveni de 
col·laboració que subjecten a 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 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. 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. 
 

5. 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.  
 

6. 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 de joventut a 
l’Ajuntament de Gualba, 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 contrau les obligacions següents:  
 

a. Promoure actuacions per detectar i analitzar les necessitats de les persones joves del 
municipi. 



 
 
 

 
 

b. Dissenyar, dirigir, coordinar, executar i avaluar polítiques locals de joventut, com ara 
programes i projectes d’acompanyament i intervenció educativa, culturals i esportius o 
altres actuacions derivades de les necessitats detectades d’acord amb l’epígraf a) 
anterior.  

c. Participar en el disseny, l’organització i la programació de projectes i activitats de joventut 
de l’àmbit del municipi i de la comarca.  

d. Dur a terme actuacions, activitats, programes i projectes que dinamitzin als joves i impulsin 
l’emancipació i la 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.  

e. Dur a terme altres tasques que es derivin de la pròpia activitat diària esmentada en els 
epígrafs anteriors, entre d’altres, el seguiment i justificació del projectes esmentats i dur a 
terme reunions de coordinació.  

f. Convocar i assistir a les reunions de seguiment i coordinació del servei amb els referents 
tècnics i polítics del l’AJUNTAMENT. 

g. Aixecar les actes de les sessions que es duguin a terme en virtut d’aquest conveni.  

h. Les altres obligacions que es derivin d’aquest conveni.  

2. 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 amb una 
dedicació de 9 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 a les funcions esmentades.  
 
No formen part de l’assistència tècnica les tasques de naturalesa administrativa. 
 

3. L’activitat d’assessorament es durà a terme tant de forma presencial a les dependències de 
l’AJUNTAMENT com de forma no presencial. 

 
Tercer. Obligacions de l’Ajuntament  
 
Per raó d’aquest conveni l’AJUNTAMENT contrau les obligacions següents:  
 

i. Col·laborar amb el CONSELL COMARCAL en el disseny, l’organització, els continguts i la 
programació de projectes i activitats de joventut de llur municipi. 

 
ii. Facilitar l’accés a tota aquella informació, documentació i dades necessaris per a complir 

satisfactòriament les funcions assistencials acordades.  
 

iii. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació 
amb l’objecte d’aquest conveni.  

 
iv. Assistir a les reunions de seguiment i coordinació del servei que convoqui el CONSELL 

COMARCAL  

 
v. Posar a disposició del CONSELL COMARCAL els recursos necessaris per tal de facilitar la 

prestació del servei.  

 



 
 
 

 
 

vi. Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei 
d’assistència tècnica en matèria de joventut que li sigui prestat pel CONSELL COMARCAL i 
acreditar aquesta circumstància al CONSELL COMARCAL mitjançant un certificat.  

 
vii. Abonar al CONSELL COMARCAL la quantitat que resulta del pacte quart d’aquest conveni.  

 
viii. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.  

 
 

Quart. Règim econòmic 
 

1. Pel que fa al règim econòmic, l’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL el cost anual del 
servei xifrat en onze mil tres-cents vuitanta-nou euros amb noranta-quatre cèntims (11.389,94 EUR).  

L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL l’import esmentat en dos pagaments i en els 
terminis següents:  

 
a) Un primer pagament per import de cinc mil sis-cents noranta-quatre euros amb noranta-set 

cèntims (5.694,97 EUR), no més enllà del 30 de juny de 2022. 
 

b) Un segon pagament per import de cinc mil sis-cents noranta-quatre euros amb noranta-set 
cèntims (5.694,97 EUR), no més enllà del 30 de novembre de 2022. 

 

2. Nogensmenys, 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 en la respectiva anualitat. Si és aquest el cas, el 
Consell Comarcal haurà de comunicar a l’Ajuntament l’import actualitzat través de la plataforma 
EACAT. 

3. L’AJUNTAMENT s’ha de fer càrrec dels interessos de demora i/o de les despeses financeres i/o de 
finançament que li ocasioni al CONSELL COMARCAL els seus possibles retards en el pagament del 
servei. 

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. 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. La comissió de seguiment la integren les persones següents:   

 

a) El/la tècnic/a del Servei Comarcal de Joventut del CONSELL COMARCAL. 

b) El/la responsable polític/a de l’AJUNTAMENT.  

c) El/la gerent del CONSELL COMARCAL.  

 



 
 
 

 
 

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 per totes les parts i estén els seus efectes 

de l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2022.  

 

 

Setè. Causes d’extinció  

 

Aquest conveni s’extingeix per les causes següents:  
  

a) L’acord mutu entre les parts  

b) Pel compliment de les obligacions establertes per les parts  

c) Pel compliment del termini de vigència previst per aquest conveni  

d) Per la manca de finançament per part de la Generalitat de Catalunya  

  

 

Vuitè. 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 col·laboració, mostren la seva conformitat, ratifiquen el 

seu contingut i el signen.” 

 

2. Reconèixer el dret d’onze mil tres-cents vuitanta-nou euros amb noranta-quatre cèntims 
(11.389,94 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46246 del pressupost de despeses 
i ingressos de l’exercici 2022. 
 

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

 
 
 
Document signat electrònicament. 
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