
 
 
 
 

 
 

OD-06 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 22 de desembre de 2021 
CI, de 15 de desembre de 2021 
 
Aprovar la liquidació provisional del conveni de cooperació amb el Consorci per a la Gestió 
dels Residus del Vallès Oriental per les funcions, assessoraments i assistències prestats 
el 2021. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 7 de desembre de 2021, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent del Consell Comarcal, 

ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 22 d’octubre de 2021, el Consell Comarcal i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 

Oriental, en endavant Consorci, van signar un conveni de cooperació, en endavant el Conveni, en virtut 
del qual es regulen les funcions, els assessoraments i les assistències que el Consell Comarcal presta 
al Consorci. 
 
Concretament, “L’objecte d’aquest conveni és regular les activitats de cooperació i les assistències 
tècniques que el Consell Comarcal exerceix al Consorci, com a conseqüència de l’adscripció del 
Consorci en cada exercici pressupostari al Consell Comarcal, establir-ne la relació i l’abast, les 
obligacions i el règim econòmic. L’objecte del conveni també inclou el finançament de les funcions 
públiques de Secretaria i d’Intervenció. Totes elles persegueixen la consecució dels principis de qualitat 
institucional, de capacitat tècnica, d’eficàcia i d’eficiència en la creació de valor en la prestació dels 
serveis públics i l’exercici de les competències que tenen atribuïdes o els són pròpies a l’un i a l’altre. 
La signatura d’aquest conveni no suposa ni de dret ni de fet cap limitació de l’autonomia de les parts 
en l’exercici d’aquelles competències més enllà de les que prescrigui l’ordenament jurídic per raó de 
l’adscripció. 
 
El Consorci pot acordar que algunes o totes les activitats de cooperació i les assistències tècniques 
establertes en aquest conveni es prestin també a SAVO, SA. En tot cas, la dedicació del Consell 
Comarcal a SAVO, SA, amb els límits establerts en aquest conveni, així com la part dels costos 
d’aquestes activitats que SAVO, SA, hagi d’abonar al Consorci, es determinaran en l’encàrrec de gestió 
que formalitzin el Consorci i SAVO, SA.” 
 

2. El pacte novè del Conveni regula el seu règim econòmic. Concretament l’apartat 1 d’aquest pacte 
estableix que el cost corresponent a la prestació de les funcions i de les assistències pel 2021 és el 
següent: 

 
 
FUNCIONS I ASSISTÈNCIES 

 
PRESSUPOST 2021 

Funció pública de Secretaria i assistència jurídica no preceptiva: 
Funció pública de secretaria 
Assistència jurídica no preceptiva 

 
20.204,04 € 

118.026,86 € 

 138.230,90 € 

Funció pública d’Intervenció 
Intervenció 

 
45.807,02 € 

 45.807,02 € 

Gestió documental 4.528,15 € 



 
 
 
 

 
 

 4.528,15 € 

Tecnologies de la informació i de la comunicació i administració electrònica: 
Administració electrònica (CV Gènesis) 
Assistència TIC 

 
 

34.149,72 € 
87.970,52 € 

 122.120,24 € 

Assistència en matèria de personal: 
Transferència de coneixement en matèria de RRHH i representació sistema RED 
Assistència en matèria retributiva 

 
 

20.891,29 € 
21.898,19 € 

 42.789,48 € 

TOTAL 353.475,80 € 

 
L’apartat 4 d’aquest pacte disposa que el Consorci abonarà al Consell Comarcal la quantitat establerta 
per a l’exercici 2021 en mensualitats d’igual import cada una d’elles mitjançant transferència abans del 
dia 10 de cada mes. 
 

3. El pacte desè del Conveni preveu que durant el primer trimestre de l’any immediatament següent al de 
cada anualitat de vigència del conveni, el Consell Comarcal presentarà al Consorci la liquidació 
definitiva de les funcions, els assessoraments i assistències prestats durant l’any anterior, amb 
indicació dels efectivament prestats durant aquell any i el seu cost, obligant-se les parts a regularitzar 
aquesta situació, abonant el Consorci al Consell Comarcal o, en el seu cas, retornant el Consell 
Comarcal al Consorci, la diferència que en resulti. 
 

4. El 19 de novembre de 2021, registre d’entrada E2021017851, el Consorci demana al Consell Comarcal 
que procedeixi a la liquidació provisional del Conveni, tenint en compte que algunes de les funcions, 
assessoraments i assistències ja no es presten, en el benentès que aquesta liquidació esdevindrà 
definitiva si no se’n efectua una altre d’acord amb el que preveu el pacte desè del Conveni, en els 
termes següents: 

 
“ 
1. El 6 de juliol de 2021, mitjançant Decret de la Presidència 2021PRES000433, el Consell Comarcal 

va autoritzar una comissió de serveis al senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i cap de Serveis Jurídics del Consell Comarcal, per un període de dos 
anys, de l’1 de setembre de 2021 al 31 d’agost de 2023.  

 
Per tant, a partir de l’1 de setembre de 2021, cal regularitzar l’import de l’assessorament i 
assistència jurídica no preceptiva corresponent al concepte “40% de dedicació del cap de Serveis 
Jurídics del Consell Comarcal”, que d’acord amb la memòria del conveni, que inclou en el seu 
Annex I l’estudi de costos, és de 40.408,38 euros. En conseqüència, aquest import s’ha de reduir 
en el quantitat de 13.469,46 euros. 

 
2. El 31 d’agost de 2021, mitjançant Decret de la Presidència 2021PRES000504, el Consell Comarcal 

va acordar cessar a la senyora Esperanza Colom Canal per a l’exercici de la funció pública 
d’Intervenció del Consorci amb efectes des de la data d’aquest acord, sense que el Consell 
Comarcal hagi nomenant una altra persona que assumeixi aquesta funció. 

 
Per tant, a partir de l’1 de setembre de 2021, cal regularitzar l’import de la funció pública 
d’intervenció, concepte “40% de dedicació de la interventora del Consell Comarcal”, que d’acord 
amb la memòria del conveni, que inclou en el seu Annex I l’estudi de costos, és de 45.807.02 euros. 
En conseqüència, aquest import s’ha de reduir en el quantitat de 15.269,01 euros. 

 



 
 
 
 

 
 

3. L’1 d’octubre de 2021, el Consell Comarcal ha deixat de prestar al Consorci l’assessorament i 
assistència en matèria retributiva, afiliació a la seguretat social i pagament d’impostos en matèria 
de personal. 

 
Per tant, a partir de l’1 d’octubre de 2021, cal regularitzar l’import consignat per aquest concepte, 
que d’acord amb la memòria del conveni, que inclou en el seu Annex I l’estudi de costos, és de 
42.789,48 euros. En conseqüència, aquest import s’ha de reduir en el quantitat de 10.697,37 euros. 

 
4. Les persones que presten els assessoraments i assistències en virtut del conveni de cooperació 

entre el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, formalitzat el 22 d’octubre de 2021, que es detallen a continuació, durant el període 
comprès entre l’1.1.2021 i el 31.08.2021, han mostrat una major dedicació i disponibilitat que ha 
donat lloc a la realització d’hores fora de la jornada laboral, que s’han de retribuir d’acord amb el 
detall següent: 

 
Nom Gratificació Seg Social 

SILVIA CAPDEVILA ESPONA    3.400,00 €     581,92 €  

HELENA ISERTE ROVIRA    1.700,00 €     264,16 €  

JOSE COY SERRANO    1.700,00 €            -   €  

OSCAR FRIAS PEREZ    1.700,00 €            -   €  

NURIA CAELLAS PUIG    1.700,00 €            -   €  

 
 10.200,00 €     846,08 €  

   
total 11.046,08 €  

 

 
5. El 3 de desembre de 2021, registre d’entrada E2021018630, el Consorci demana al Consell Comarcal 

una modificació respecte de la liquidació provisional del Conveni esmentada en el punt precedent, per 
incorporar-hi el següent: 
 
 

Nom Gratificació Seg Social 

JORDI VENDRELL ROS 6.000,00 €            -   €  

 
 6.000,00 €      

   
total 6.000,00 € 

 

 
Per tant, PROPOSO,      
 
Aprovar la liquidació provisional del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental signat el 22 d’octubre de 2021, en els termes 
següents: 
 

“LIQUIDACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL I EL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL, 
FORMALITZAT EL 22 D’OCTUBRE DE 2021, PER LES FUNCIONS, ASSESSORAMENTS I 
ASSISTENCIES PRESTATS EL 2021 



 
 
 
 

 
 

 
REUNITS 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en 
endavant Consell Comarcal, assistit per la secretària accidental, la senyora Núria Caellas Puig. 
 
I de l’altra, el senyor Albert Camps i Giró, president del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental, en endavant Consorci, assistit així mateix per la senyora Núria Caellas Puig, secretària. 
 

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). 
 
El president del Consorci en virtut del que disposa l’article 11.2 a) dels Estatuts del Consorci, que 
confereix al president la representació del Consorci. 
 
La secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 3 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 
 
1. Que el 22 d’octubre de 2021, el Consell Comarcal i el Consorci vam signar un conveni de 

cooperació, en endavant el Conveni, en virtut del qual es regulen les funcions, els assessoraments 
i les assistències que el Consell Comarcal presta al Consorci. 

 
Concretament, “L’objecte d’aquest conveni és regular les activitats de cooperació i les assistències 
tècniques que el Consell Comarcal exerceix al Consorci, com a conseqüència de l’adscripció del 
Consorci en cada exercici pressupostari al Consell Comarcal, establir-ne la relació i l’abast, les 
obligacions i el règim econòmic. L’objecte del conveni també inclou el finançament de les funcions 
públiques de Secretaria i d’Intervenció. Totes elles persegueixen la consecució dels principis de 
qualitat institucional, de capacitat tècnica, d’eficàcia i d’eficiència en la creació de valor en la 
prestació dels serveis públics i l’exercici de les competències que tenen atribuïdes o els són pròpies 
a l’un i a l’altre. La signatura d’aquest conveni no suposa ni de dret ni de fet cap limitació de 
l’autonomia de les parts en l’exercici d’aquelles competències més enllà de les que prescrigui 
l’ordenament jurídic per raó de l’adscripció. 
 
El Consorci pot acordar que algunes o totes les activitats de cooperació i les assistències tècniques 
establertes en aquest conveni es prestin també a SAVO, SA. En tot cas, la dedicació del Consell 
Comarcal a SAVO, SA, amb els límits establerts en aquest conveni, així com la part dels costos 
d’aquestes activitats que SAVO, SA, hagi d’abonar al Consorci, es determinaran en l’encàrrec de 
gestió que formalitzin el Consorci i SAVO, SA.” 
 



 
 
 
 

 
 

2. Que el pacte novè del Conveni regula el seu règim econòmic. Concretament l’apartat 1 d’aquest 
pacte estableix que el cost corresponent a la prestació de les funcions i de les assistències pel 
2021 és el següent: 

 
 
FUNCIONS I ASSISTÈNCIES 

 
PRESSUPOST 2021 

Funció pública de Secretaria i assistència jurídica no preceptiva: 
Funció pública de secretaria 
Assistència jurídica no preceptiva 

 
20.204,04 € 
118.026,86 € 

 138.230,90 € 

Funció pública d’Intervenció 
Intervenció 

 
45.807,02 € 

 45.807,02 € 

Gestió documental 4.528,15 € 

 4.528,15 € 

Tecnologies de la informació i de la comunicació i administració electrònica: 
Administració electrònica (CV Gènesis) 
Assistència TIC 

 
 
34.149,72 € 
87.970,52 € 

 122.120,24 € 

Assistència en matèria de personal: 
Transferència de coneixement en matèria de RRHH i representació sistema RED 
Assistència en matèria retributiva 

 
 
20.891,29 € 
21.898,19 € 

 42.789,48 € 

TOTAL 353.475,80 € 

 
L’apartat 4 d’aquest pacte disposa que el Consorci abonarà al Consell Comarcal la quantitat 
establerta per a l’exercici 2021 en mensualitats d’igual import cada una d’elles mitjançant 
transferència abans del dia 10 de cada mes. 

 
3. Que el pacte desè del Conveni preveu que durant el primer trimestre de l’any immediatament 

següent al de cada anualitat de vigència del conveni, el Consell Comarcal presentarà al Consorci 
la liquidació definitiva de les funcions, els assessoraments i assistències prestats durant l’any 
anterior, amb indicació dels efectivament prestats durant aquell any i el seu cost, obligant-se les 
parts a regularitzar aquesta situació, abonant el Consorci al Consell Comarcal o, en el seu cas, 
retornant el Consell Comarcal al Consorci, la diferència que en resulti. 
 

4. Que el 6 de juliol de 2021, mitjançant Decret de la Presidència 2021PRES000433, el Consell 
Comarcal va autoritzar una comissió de serveis al senyor Jordi Vendrell i Ros, secretari accidental 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental i cap de Serveis Jurídics del Consell Comarcal, per un 
període de dos anys, de l’1 de setembre de 2021 al 31 d’agost de 2023.  

 
Per tant, cal regularitzar l’import de l’assessorament i assistència jurídica no preceptiva 
corresponent al concepte “40% de dedicació del cap de Serveis Jurídics del Consell Comarcal”, 
que d’acord amb la memòria del conveni, que inclou en el seu Annex I l’estudi de costos, és de 
40.408,38 euros. En conseqüència, aquest import s’ha de reduir en el quantitat de 13.469,46 euros. 

 
5. Que el 31 d’agost de 2021, mitjançant Decret de la Presidència 2021PRES000504, el Consell 

Comarcal va acordar cessar a la senyora Esperanza Colom Canal per a l’exercici de la funció 
pública d’Intervenció del Consorci amb efectes des de la data d’aquest acord, sense que el Consell 
Comarcal hagi nomenant una altra persona que assumeixi aquesta funció. 

 
Per tant, a partir de l’1 de setembre de 2021, cal regularitzar l’import de la funció pública 
d’intervenció, concepte “40% de dedicació de la interventora del Consell Comarcal”, que d’acord 
amb la memòria del conveni, que inclou en el seu Annex I l’estudi de costos, és de 45.807.02 euros. 
En conseqüència, aquest import s’ha de reduir en el quantitat de 15.269,01 euros. 



 
 
 
 

 
 

 
6. Que l’1 d’octubre de 2021, el Consell Comarcal ha deixat de prestar al Consorci l’assessorament i 

assistència en matèria retributiva, afiliació a la seguretat social i pagament d’impostos en matèria 
de personal. 

 
Per tant, a partir de l’1 d’octubre de 2021, cal regularitzar l’import consignat per aquest concepte, 
que d’acord amb la memòria del conveni, que inclou en el seu Annex I l’estudi de costos, és de 
42.789,48 euros. En conseqüència, aquest import s’ha de reduir en el quantitat de 10.697,37 euros. 

 
7. Que les persones que presten els assessoraments i assistències en virtut del Conveni que es 

detallen a continuació, durant el període comprès entre l’1.1.2021 i el 31.08.2021, han mostrat una 
major dedicació i disponibilitat que ha donat lloc a la realització d’hores fora de la jornada laboral, 
que s’han de retribuir d’acord amb el detall següent: 

 
Nom Gratificació Seg Social 

SILVIA CAPDEVILA ESPONA 3.400,00 €     581,92 €  

HELENA ISERTE SERRANO 1.700,00 €     264,16 €  

JOSE COY SERRANO 1.700,00 €            -   €  

OSCAR FRIAS PEREZ 1.700,00 €            -   €  

NURIA CAELLAS PUIG 1.700,00 €            -   €  

JORDI VENDRELL ROS 6.000,00 €           -   € 

 
 16.200,00 €     846,08 €  

   
total 17.046,08 €  

 

     
D’acord amb el que s’exposa, les parts compareixents, en la representació que exerceixen, formalitzen 
aquesta acord amb subjecció als següents: 
 

PACTES 
 
Primer. Aquest acord té per objecte aprovar la liquidació provisional del cost corresponent a les 
funcions i assistències prestats el 2021 en virtut del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal 
i el Consorci formalitzat el 22 d’octubre de 2021, d’acord amb el detall consignat a les manifestacions 
4, 5 i 6 d’aquest conveni, que suposa una reducció del cost del conveni pel 2021 de 39.435,84 euros. 
 
Així mateix, aquest acord té per objecte reconèixer la major dedicació i disponibilitat de les persones 
que presten els assessoraments i assistències en virtut del conveni durant el període comprès entre 
l’1.1.2021 i el 31.08.2021, que ha donat lloc a la realització d’hores fora de la jornada laboral, que s’han 
de retribuir d’acord amb el detall que consta a la manifestació 7 d’aquest conveni, que suposa un 
increment del cost del conveni pel 2021 d’17.046,08 euros. 
 
Segon. Com a conseqüència de la liquidació provisional esmentada en el pacte precedent, les parts 
acorden que la mensualitat corresponent al mes de desembre de 2021 que el Consorci ha d’abonar al 
Consell Comarcal en virtut del conveni de cooperació formalitzat entre les dues entitats el 22 d’octubre 
de 2021, sigui de 7.066,56 euros, quedant d’aquesta manera liquidat provisionalment el conveni pel 
2021. 
 



 
 
 
 

 
 

Tercer. La liquidació provisional del conveni de cooperació formalitzat entre les dues entitats el 22 
d’octubre de 2021, esmentada en el pacte precedent, esdevindrà definitiva si no se’n efectua una altre 
d’acord amb el que preveu el pacte desè del conveni. 
 
Les parts, després de llegir aquest acord, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu contingut i el 
signen electrònicament.” 

 
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 de cooperació formalitzat el 22 d’octubre de 2021, entre el Consell Comarcal del 

Vallès Oriental i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en virtut del qual 
es regulen les funcions, els assessoraments i les assistències que el Consell Comarcal presta 
al Consorci. Concretament, els pactes novè i desè del conveni, relatius al règim econòmic i a 
la liquidació de l’esmentat conveni. 
 

2. 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 la liquidació provisional del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del 

Vallès Oriental i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental signat el 22 
d’octubre de 2021, en els termes següents: 

 
“LIQUIDACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
VALLÈS ORIENTAL I EL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS 
ORIENTAL, FORMALITZAT EL 22 D’OCTUBRE DE 2021, PER LES FUNCIONS, 
ASSESSORAMENTS I ASSISTENCIES PRESTATS EL 2021 

 
REUNITS 

 
D’una part, el senyor Emiliano Cordero Soria, president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, en endavant Consell Comarcal, assistit per la secretària accidental, la senyora Núria 
Caellas Puig. 
 
I de l’altra, el senyor Albert Camps i Giró, president del Consorci per a la Gestió dels Residus 
del Vallès Oriental, en endavant Consorci, assistit així mateix per la senyora Núria Caellas 
Puig, secretària. 
 

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). 
 
El president del Consorci en virtut del que disposa l’article 11.2 a) dels Estatuts del Consorci, 
que confereix al president la representació del Consorci. 
 
La secretària també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 3 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 
 
1. Que el 22 d’octubre de 2021, el Consell Comarcal i el Consorci vam signar un conveni de 

cooperació, en endavant el Conveni, en virtut del qual es regulen les funcions, els 
assessoraments i les assistències que el Consell Comarcal presta al Consorci. 

 
Concretament, “L’objecte d’aquest conveni és regular les activitats de cooperació i les 
assistències tècniques que el Consell Comarcal exerceix al Consorci, com a conseqüència 
de l’adscripció del Consorci en cada exercici pressupostari al Consell Comarcal, establir-
ne la relació i l’abast, les obligacions i el règim econòmic. L’objecte del conveni també 
inclou el finançament de les funcions públiques de Secretaria i d’Intervenció. Totes elles 
persegueixen la consecució dels principis de qualitat institucional, de capacitat tècnica, 
d’eficàcia i d’eficiència en la creació de valor en la prestació dels serveis públics i l’exercici 
de les competències que tenen atribuïdes o els són pròpies a l’un i a l’altre. La signatura 
d’aquest conveni no suposa ni de dret ni de fet cap limitació de l’autonomia de les parts 
en l’exercici d’aquelles competències més enllà de les que prescrigui l’ordenament jurídic 
per raó de l’adscripció. 
 
El Consorci pot acordar que algunes o totes les activitats de cooperació i les assistències 
tècniques establertes en aquest conveni es prestin també a SAVO, SA. En tot cas, la 
dedicació del Consell Comarcal a SAVO, SA, amb els límits establerts en aquest conveni, 
així com la part dels costos d’aquestes activitats que SAVO, SA, hagi d’abonar al 
Consorci, es determinaran en l’encàrrec de gestió que formalitzin el Consorci i SAVO, SA.” 
 

2. Que el pacte novè del Conveni regula el seu règim econòmic. Concretament l’apartat 1 
d’aquest pacte estableix que el cost corresponent a la prestació de les funcions i de les 
assistències pel 2021 és el següent: 

 
 
FUNCIONS I ASSISTÈNCIES 

 
PRESSUPOST 2021 

Funció pública de Secretaria i assistència jurídica no preceptiva: 
Funció pública de secretaria 

 
20.204,04 € 



 
 
 
 

 
 

Assistència jurídica no preceptiva 118.026,86 € 

 138.230,90 € 

Funció pública d’Intervenció 
Intervenció 

 
45.807,02 € 

 45.807,02 € 

Gestió documental 4.528,15 € 

 4.528,15 € 

Tecnologies de la informació i de la comunicació i administració 
electrònica: 
Administració electrònica (CV Gènesis) 
Assistència TIC 

 
 
34.149,72 € 
87.970,52 € 

 122.120,24 € 

Assistència en matèria de personal: 
Transferència de coneixement en matèria de RRHH i representació 
sistema RED 
Assistència en matèria retributiva 

 
 
20.891,29 € 
21.898,19 € 

 42.789,48 € 

TOTAL 353.475,80 € 

 
L’apartat 4 d’aquest pacte disposa que el Consorci abonarà al Consell Comarcal la 
quantitat establerta per a l’exercici 2021 en mensualitats d’igual import cada una d’elles 
mitjançant transferència abans del dia 10 de cada mes. 

 
3. Que el pacte desè del Conveni preveu que durant el primer trimestre de l’any 

immediatament següent al de cada anualitat de vigència del conveni, el Consell Comarcal 
presentarà al Consorci la liquidació definitiva de les funcions, els assessoraments i 
assistències prestats durant l’any anterior, amb indicació dels efectivament prestats durant 
aquell any i el seu cost, obligant-se les parts a regularitzar aquesta situació, abonant el 
Consorci al Consell Comarcal o, en el seu cas, retornant el Consell Comarcal al Consorci, 
la diferència que en resulti. 
 

4. Que el 6 de juliol de 2021, mitjançant Decret de la Presidència 2021PRES000433, el 
Consell Comarcal va autoritzar una comissió de serveis al senyor Jordi Vendrell i Ros, 
secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental i cap de Serveis Jurídics del 
Consell Comarcal, per un període de dos anys, de l’1 de setembre de 2021 al 31 d’agost 
de 2023.  

 
Per tant, cal regularitzar l’import de l’assessorament i assistència jurídica no preceptiva 
corresponent al concepte “40% de dedicació del cap de Serveis Jurídics del Consell 
Comarcal”, que d’acord amb la memòria del conveni, que inclou en el seu Annex I l’estudi 
de costos, és de 40.408,38 euros. En conseqüència, aquest import s’ha de reduir en el 
quantitat de 13.469,46 euros. 

 
5. Que el 31 d’agost de 2021, mitjançant Decret de la Presidència 2021PRES000504, el 

Consell Comarcal va acordar cessar a la senyora Esperanza Colom Canal per a l’exercici 
de la funció pública d’Intervenció del Consorci amb efectes des de la data d’aquest acord, 
sense que el Consell Comarcal hagi nomenant una altra persona que assumeixi aquesta 
funció. 

 



 
 
 
 

 
 

Per tant, a partir de l’1 de setembre de 2021, cal regularitzar l’import de la funció pública 
d’intervenció, concepte “40% de dedicació de la interventora del Consell Comarcal”, que 
d’acord amb la memòria del conveni, que inclou en el seu Annex I l’estudi de costos, és 
de 45.807.02 euros. En conseqüència, aquest import s’ha de reduir en el quantitat de 
15.269,01 euros. 

 
6. Que l’1 d’octubre de 2021, el Consell Comarcal ha deixat de prestar al Consorci 

l’assessorament i assistència en matèria retributiva, afiliació a la seguretat social i 
pagament d’impostos en matèria de personal. 

 
Per tant, a partir de l’1 d’octubre de 2021, cal regularitzar l’import consignat per aquest 
concepte, que d’acord amb la memòria del conveni, que inclou en el seu Annex I l’estudi 
de costos, és de 42.789,48 euros. En conseqüència, aquest import s’ha de reduir en el 
quantitat de 10.697,37 euros. 

 
7. Que les persones que presten els assessoraments i assistències en virtut del Conveni 

que es detallen a continuació, durant el període comprès entre l’1.1.2021 i el 31.08.2021, 
han mostrat una major dedicació i disponibilitat que ha donat lloc a la realització d’hores 
fora de la jornada laboral, que s’han de retribuir d’acord amb el detall següent: 

 
Nom Gratificació Seg Social 

SILVIA CAPDEVILA ESPONA 3.400,00 €     581,92 €  

HELENA ISERTE SERRANO 1.700,00 €     264,16 €  

JOSE COY SERRANO 1.700,00 €            -   €  

OSCAR FRIAS PEREZ 1.700,00 €            -   €  

NURIA CAELLAS PUIG 1.700,00 €            -   €  

JORDI VENDRELL ROS 6.000,00 €           -   € 

 
 16.200,00 €     846,08 €  

   
total 17.046,08 €  

 

     
D’acord amb el que s’exposa, les parts compareixents, en la representació que exerceixen, 
formalitzen aquesta acord amb subjecció als següents: 
 

PACTES 
 
Primer. Aquest acord té per objecte aprovar la liquidació provisional del cost corresponent a 
les funcions i assistències prestats el 2021 en virtut del conveni de cooperació entre el Consell 
Comarcal i el Consorci formalitzat el 22 d’octubre de 2021, d’acord amb el detall consignat a 
les manifestacions 4, 5 i 6 d’aquest conveni, que suposa una reducció del cost del conveni 
pel 2021 de 39.435,84 euros. 
 



 
 
 
 

 
 

Així mateix, aquest acord té per objecte reconèixer la major dedicació i disponibilitat de les 
persones que presten els assessoraments i assistències en virtut del conveni durant el 
període comprès entre l’1.1.2021 i el 31.08.2021, que ha donat lloc a la realització d’hores 
fora de la jornada laboral, que s’han de retribuir d’acord amb el detall que consta a la 
manifestació 7 d’aquest conveni, que suposa un increment del cost del conveni pel 2021 
d’17.046,08 euros. 
 
Segon. Com a conseqüència de la liquidació provisional esmentada en el pacte precedent, 
les parts acorden que la mensualitat corresponent al mes de desembre de 2021 que el 
Consorci ha d’abonar al Consell Comarcal en virtut del conveni de cooperació formalitzat 
entre les dues entitats el 22 d’octubre de 2021, sigui de 7.066,56 euros, quedant d’aquesta 
manera liquidat provisionalment el conveni pel 2021. 
 
Tercer. La liquidació provisional del conveni de cooperació formalitzat entre les dues entitats 
el 22 d’octubre de 2021, esmentada en el pacte precedent, esdevindrà definitiva si no se’n 
efectua una altre d’acord amb el que preveu el pacte desè del conveni. 
 
Les parts, després de llegir aquest acord, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu 
contingut i el signen electrònicament.” 
 

 
2. Notificar l’acord al Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental. 
 
 
Document signat electrònicament. 
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