
 

 

 
 

ACTA DEL PLE 

 
Identificació de la sessió  
Núm.  2022/1 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 26 de gener de 2022 
Hora d’inici:  19:03 h 
Hora de fi: 19:29 h 
Lloc: Granollers, mitjançant sessió telemàtica operada amb Zoom segons les característiques 
tècniques previstes en el Decret de Presidència 2022PRES000030, de 21 de gener de 2022, de 
convocatòria de la sessió. 
 
Hi assisteixen:  
 
Senyor Emilio Cordero Soria, president 
Senyora Susana Barroso Valverde 
Senyora Gemma Brunet Ferrer 
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 
Senyora Marialluisa Ferre Garcia 
Senyor Joan Josep Galiano Peralta 
Senyor Raul Garcia Ramirez 
Senyor Enric Gisbert Tomas 
Senyora Maria Del Mar Hernández Sánchez 
Senyora Pamela Isús Sauri 
Senyor Francesc Juzgado Mollà 
Senyor Manuel Losada Seivane 
Senyor Jordi Manils Tavio 
Senyor Ignasi Martinez Murciano 
Senyora Magali Miracle Rigalos 
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 Josep Quesada Tornero 
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: 
 
Senyor Luis Toral Ortega 
Senyor Alejandro Valiente Almazan 
 
El president 
 
Benvinguts, avui farem el primer ple de l’any, dir-vos també que hi ha dos consellers que s’han 
excusat, el senyor Valiente i el senyor Luis Toral, i començaríem el ple incorporant 3 urgències 
que s’han tractat a la Junta de portaveus: 
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits expedient X2022000835. 
 
El gerent 
 
Fa referència a unes indemnitzacions a empreses de menjador del municipi de Bigues i Riells. 
 
El president 
 
Votaríem la incorporació i passarien a ser els punt 8, 9 i 10, abans dels donar compte. Llancem 
votació. 
 
El Ple acorda la incorporació de la proposta d’urgència per unanimitat dels 31 membres 
presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
2. Aprovar la modificació del calendari fiscal de l’any 2022. 
 
El Ple acorda la incorporació de la proposta d’urgència per unanimitat dels 31 membres 
presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
3. Moció per sol•licitar reunió de seguretat a la comarca del Vallès Oriental. 
 
El president 
 
Aquesta és una moció sol·licitant una reunió de seguretat de la comarca del Vallès Oriental amb 
el conseller d’Interior a través del plenari, en la qual participarien els 39 municipis de la 
comarca, vist que des del setembre molts dels alcaldes vam creure convenient la necessitat de 
reunir-nos amb el conseller i fins el dia d’avui no s’ha pogut produir, després llegirem la moció, 
hem tingut diverses converses però no hem aconseguit encara hora amb el conseller i era una 
petició de tots els alcaldes en més d’un consell d’alcaldes, i el que faríem és incorporar la 
urgència i després ja passaríem a llegir la moció i els acords. Llancem la votació. 
 
El ple acorda la incorporació de la moció per urgència amb els 21 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 i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del 



 

 

 
 

Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, la senyora Magalí Miracle i Rigalós; per 
part del Grup Comarcal Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet 
Ferrer, Roser Colomé Soler, Joan Daví Mayol, Raül Garcia Ramírez, 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, la senyora Susana 
Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. I els 10 vots en contra 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, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Imma 
Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre. 
 
El president 
 
Recordem que al ser possible a l’hora de votar hauríem de tenir les càmeres enceses per veure 
la veracitat dels assistents. 
 
S’inicia la sessió a les dinou hores i tres minuts , amb l’ordre del dia següent: 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió de 22 de desembre de 2021. 
 
2. Aprovar l'acta de la sessió de 27 de desembre de 2021. 
 
PRESIDÈNCIA 
 
3. Ratificar el Decret de la Presidència 2021PRES000701, de 22 de desembre de 2021 en 
relació amb el Programa general d’Inversions del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023. 
 
4. Nomenar un membre de la Comissió de Govern. 
 
5. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència jurídica a 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
6. Aprovar el contingut i la signatura d’una addenda econòmica al conveni per a la prestació del 
servei d’ajuda a domicili amb diversos ajuntaments i les liquidacions corresponents. 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
7. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la 
prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut. 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 



 

 

 
 

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000685, de 17 de desembre de 
2021, al 2021PRES000744, de 30 de desembre de 2021, i del 2022PRES000001, de 10 de 
gener de 2022, al 2022PRES000023, de 20 de gener de 2022. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER001797, de 17 de desembre de 2021, 
al 2021GER001918, de 30 de desembre de 2021, i del 2022GER000001, de 3 de gener de 
2022, al 2022GER000102, de 20 de gener de 2022. 
 
 
8. Precs i preguntes. 
 
 
I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 22 de desembre de 2021. 
 
L’acta de la sessió extraordinària de 22 de desembre de 2021 s’aprova per unanimitat dels 31 
membres presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 27 de desembre de 2021. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
President, voldria fer una pregunta al respecte. Hem detectat, o almenys una consellera nostra, 
ha vist que no hi eren penjades, jo no ho he pogut comprovar, per tant no sé si algú pot 
comprovar-ho. Nosaltres a l’anterior hem votat que sí i en aquesta votarem que sí també, però 
algun conseller nostre no la tenia penjada avui o fa una estona, ho dic perquè ho tingueu en 
compte. 
 
La secretària accidental 
 
Us explico com entro per veure-la, si aneu a l’expedient on es va aprovar, és a dir, heu d’anar a 
la sessió corresponent, si estem aprovant l’acta de la sessió de 27 de desembre, si aneu a la 
part final, veure l’acta signada, està allà.  
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Entesos. 
 
El president 
 
Jo ho he revisat avui tot, que no ens passes com en l’anterior i ho tenia, ho he pogut comprovar, 
però mirem a veure si excepcionalment hi ha algun conseller o consellera que li ha fallat. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
És un tema de procediment, potser no havíem entès per on es mirava. 
 
El president 



 

 

 
 

 
Val, ho resolem i sinó ens posem a disposició per comprovar-ho. Llancem la votació. 
 
L’acta de la sessió extraordinària de 27 de desembre de 2021 s’aprova per unanimitat dels 31 
membres presents, essent 33 de dret i 33 de fet. 
 
 
PRESIDÈNCIA 
 
3. Ratificar el Decret de la Presidència 2021PRES000701, de 22 de desembre de 2021 en 
relació amb el Programa general d’Inversions del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 19 de gener de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El president ha emès el Decret 2020PRES000701, següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 18 de novembre de 2020, el Ple va ratificar el Decret de Presidència 2020PRES000460, de 30 

d’octubre de 2020, en relació amb el Programa general d’inversions del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 següent: 
 
1. Manifestar la conformitat amb les condicions i els procediments del Programa general d’Inversions del Pla 

de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple de la 
Diputació de Barcelona de 30 de juliol de 2020, el que inclou la conformitat amb la base de concertació 
assignada següent: 

 

 
 

.../...  
 
2. Sol·licitar el projecte d’inversió per a l’adquisició d'un edifici per a la nova seu del Consell Comarcal (c/ 

Mataró 8, de Granollers) en el marc de la Línia de suport 1, “projectes sostenibles” dins el Programa general 
d’Inversions aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, de 30 de juliol de 2020, següent: 

 

.../...  
 

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

 
“ 
1. El 30 d’octubre de 2020 el Consell Comarcal va sol·licitar una subvenció de 800.000 euros en el marc de la 

Línia 1 “Projectes sostenibles”  del Programa General d’Inversions 2020-2023 (PGI) de la Diputació de 
Barcelona per l’Adquisició d'un edifici per a la nova seu del Consell Comarcal ubicat al carrer Mataró 8 de 
Granollers. 

 



 

 

 
 

2. La finca situada al carrer Mataró 8 de Granollers està classificada com a sòl urbà consolidat amb qualificació 
urbanística de zona industrial en filera subtipus zona de règim especial de l’antic PERI BENCKISER amb 
clau 4B4, segons el plànol d’ordenació del POUM de Granollers.  
 

3. Així mateix, la finca es troba afectada per la franja de seguretat de la indústria Reckitt Benckiser  i cal tenir 
en compte el que estableix la Instrucció 8/2007 SIE de Creixements urbans al voltant d’establiments afectats 
per la legislació d’accidents greus existents. Per poder obtenir la llicència urbanística per ubicar la seu del 
Consell Comarcal a la finca del carrer Mataró 8 de Granollers cal disposar de l’informe favorable de la 
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. 

 
4. El 17 de febrer de 2021 es va realitzar una reunió telemàtica entre el Consell Comarcal i la Direcció General 

d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. En aquesta reunió es va confirmar 
que d’acord amb la Instrucció 8/2007 SIE, l’edifici i l’activitat que s’hi pretén realitzar tenen consideració 
d’Element Vulnerable (EV) dins la franja de la indústria i d’acord amb això l’informe de la Direcció seria 
desfavorable en tots els casos. 
 

5. Sense l’informe favorable de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de 
Catalunya no és possible obtenir cap tipus de llicència urbanística de l’Ajuntament de Granollers. D’aquesta 
manera, el Consell Comarcal va veure inviable la seva ubicació en aquest emplaçament.  

 
6. El 24 d’abril de 2021 la Diputació de Barcelona va requerir al Consell Comarcal per tal que presentés un 

formulari amb informació addicional de la seva sol·licitud, que el Consell Comarcal no va arribar a presentar 
de manera que la sol·licitud no es va arribar a aprovar. 

 
7. El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Granollers tenen subscrit un conveni de col·laboració per tal de poder 

ubicar en règim de cessió la seu del Consell Comarcal a l’edifici dels antics jutjats, a l’avinguda del Parc 7 
de Granollers des del 23 de maig de 2018.  
 

8. Un cop estudiades les diferents opcions que té el Consell Comarcal, s’ha vist que l’emplaçament més viable 
és el de l’edifici dels antics jutjats i es vol destinar la Línia 1 del Programa General d’Inversions 2020-2023 
(PGI) de la Diputació de Barcelona a les obres de rehabilitació d’aquest edifici.  
 

 
Per això, PROPOSO: 

 

1. Desistir de la sol·licitud presentada el 30 d’octubre de 2020 per a la Línia 1 “Projectes sostenibles” del 
Programa General d’Inversions 2020-2023 (PGI) de la Diputació de Barcelona per l’Adquisició d'un edifici 
per a la nova seu del Consell Comarcal ubicat al carrer Mataró 8 de Granollers, per tal de poder destinar la 
inversió del PGI a la reforma de l’edifici dels antics jutjats.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i el seu Protocol general aprovat pel Ple 

de la Diputació de Barcelona de 28 de maig de 2020. En el marc d’aquest Pla es preveu el Programa 
general d’inversions (PGI) com un dels tres instruments vertebradors de l’acció de la Diputació de 
Barcelona. 

 
2. El Programa general d’inversions, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona de 30 de juliol de 

2020, publicat en el BOPB de 4 d’agost de 2020. 
 

3. L’article 13.1 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya en què estableix les 
atribucions del president. 

 
 

Per això, 
 
DECRETO: 



 

 

 
 

 
1. Desistir de la sol·licitud presentada el 30 d’octubre de 2020 per a la Línia 1 “Projectes sostenibles” 

del Programa General d’Inversions 2020-2023 (PGI) de la Diputació de Barcelona per l’Adquisició 
d'un edifici per a la nova seu del Consell Comarcal ubicat al carrer Mataró 8 de Granollers, per tal de 
poder destinar la inversió del PGI a la reforma de l’edifici dels antics jutjats. 
 

2. Ratificar aquest Decret en la propera sessió de Ple 
 

3. Tramitar l’acceptació dels recursos mitjançant el Portal de tràmits dels ens locals i altres 
administracions de la Seu Electrònica Corporativa (PMT). 
 

4. Notificar aquest Decret a la Diputació de Barcelona,” 

 
2. El 19 de gener de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. 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? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen amb els 20 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 i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per 
Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Joan 
Daví Mayol, Raül Garcia Ramírez, 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, la senyora Susana Barroso Valverde i el 
senyor Manuel Losada Seivane. I les 11 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, Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, Imma 
Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre. 
 



 

 

 
 

 
4. Nomenar un membre de la Comissió de Govern. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 19 de gener de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. D’acord amb l’article 17 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant TRLOC, en relació 
amb l’article 12.2 del TRLOC, si el nombre de membres del consell comarcal és elevat o si 
qualsevol altra circumstància ho fa necessari, mitjançant el reglament orgànic comarcal 
corresponent es pot crear una comissió permanent del ple. El dit reglament ha de fixar el 
nombre de membres que han de compondre-la, els quals han d'ésser nomenats pel ple 
entre els consellers comarcals, i hi ha d'assignar competències. 
 
En aquest sentit, el Reglament orgànic comarcal preveu la Comissió de Govern com un 
òrgan col·legiat integrat en l’organització complementària i potestativa del Consell 
Comarcal.  

 
2. D’acord amb l’article 20.1 del TRLOC, el nombre de membres del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental és de 33 consellers.  
 

3. El 24 de juliol de 2019, el Ple va nomenar membres de la Comissió de Govern -comissió 
permanent del Ple-: 

 
1. La senyora Gemma Brunet Ferrer 
2. La senyora Roser Colomé Soler 
3. El senyor Emilio Cordero Soria 
4. El senyor Joan Daví Mayol 
5. El senyor Carles Fernández Pérez 
6. La senyora Marialluïsa Ferré García 
7. El senyor Francesc Juzgado Mollá 
8. El senyor Jordi Manils Tavio 
9. El senyor José Antonio Montero Domínguez 
10. El senyor Juanma Segovia Ramos 
11. El senyor Marc Uriach Cortinas 
 

4. El 10 de setembre de 2020, mitjançant registre d’entrada núm. E2020011085, el senyor 
Carles Fernández Pérez va presentar la renúncia al càrrec de conseller comarcal.  
 

5. El 30 de setembre de 2020, el Ple va nomenar membre de la Comissió de Govern -
comissió permanent del Ple- al senyor Alex Valiente Almazan. 
 

6. El 30 de juny de 2021, el Ple va nomenar president del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental el senyor Emilio Cordero Soria. 
 

7. El 21 de juliol de 2021, el Ple va nomenar membre de la Comissió de Govern -comissió 
permanent del Ple- al senyor Francesc Colomé Tenas. 
 



 

 

 
 

8. El 26 d’octubre de 2021, mitjançant registre d’entrada núm. E2021016583, el senyor 
Francesc Colomé Tenas va presentar la renúncia al càrrec de conseller comarcal, i el Ple 
de 17 de novembre de 2021 en va prendre coneixement. 
 

9. El 22 de desembre de 2021, el senyor Raül Garcia Ramírez va prendre possessió com a 
conseller comarcal. 

 
10. El 19 de gener de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 12.3, en relació amb 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, (TRLOC, disposa que 
el consell comarcal pot complementar aquesta organització bàsica en els termes previstos 
en la legislació de règim local, sigui mitjançant acord del ple o mitjançant l'aprovació del 
reglament orgànic comarcal corresponent. 

 
2. L’article 17, en relació amb l’article 12.2 del TRLOC disposa que si el nombre de membres 

del consell comarcal és elevat o si qualsevol altra circumstància ho fa necessari, mitjançant 
el reglament orgànic comarcal corresponent es pot crear una comissió permanent del ple. El 
dit reglament ha de fixar el nombre de membres que han de compondre-la, els quals han 
d'ésser nomenats pel ple entre els consellers comarcals, i hi ha d'assignar competències. 

 
3. L’article 87 del Reglament orgànic del Consell Comarcal estableix que la Comissió de 

Govern és un òrgan col·legiat integrat en l’organització complementària i potestativa del 
Consell Comarcal i format pels membres següents:  
 
i. El president o presidenta del Consell Comarcal, que la presideix d’acord amb l’article 

13.1 b) del TRLOC, essent-ne membre de ple dret amb veu i vot.  
 
ii. Un nombre de consellers o conselleres no superior a un terç del nombre legal de 

membres del Consell Comarcal, nomenats i separats pel Ple.  
 
4. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local, en 

endavant LBRL, i l’article 114.1 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, 
estableixen que els acords de les corporacions locals s’adopten, com a regla general, per 
majoria simple dels membres presents. Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són 
més que els negatius. Nogensmenys, l’article 47.2 de la LBRL i l’article 114. 3 del 
TRLMRLC estableixen els supòsits en què es requereix el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de les corporacions. Així mateix, l’article 114.2 del 
TRLMRLC preveu els supòsits en què es requereix el vot favorable de les dues terceres 
parts del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
la corporació.  
 

En aquest sentit, aquest acord no requereix de majoria absoluta per a la seva aprovació, 
essent suficient la seva adopció per majoria simple.  
 



 

 

 
 

5. L’article 14.2.b) del TRLOC i l’article 23 a) del ROC, d’acord amb els quals correspon al Ple 
establir l’organització del Consell Comarcal. 

 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Nomenar membre de la Comissió de Govern -comissió permanent del Ple- al senyor Raül 

Garcia Ramírez. 
 

2. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 
 
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 i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal Junts per 
Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, Joan 
Daví Mayol, Raül Garcia Ramírez, 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 13 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, 
Pamela Isús i Sauri, Ignasi Martínez Murciano, Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí i 
Marina Planellas i Alegre; i per part del Grup Comarcal Ciutadans, la senyora Susana Barroso 
Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. 
 
 
5. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència jurídica 
a l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
 
Llegit el dictamen de Presidència, de 19 de gener de 2022, que és el que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de La Roca del Vallès vam formalitzar 

un conveni per a la prestació del servei d’assistència jurídica, essent la data de l’últim 
signatari el 13 de juny de 2018.  Aquest conveni estenia els seus efectes des de l’1 de juny 
de 2018 fins al 31 de desembre de 2020, essent susceptible d’una única pròrroga fins el 31 
de desembre de 2022. 
 

2. El 16 de desembre de 2020, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental aprovà la 
pròrroga del conveni transcrit en l’apartat precedent fins el 31 de desembre de 2022. 



 

 

 
 

Nogensmenys, aquesta pròrroga a dia d’avui no s’ha aprovat per part de l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès i per tant encara no s’ha formalitzat.  

 
3. Des de l’Àrea de secretaria de l’Ajuntament de la Roca del Vallès i en la mesura que 

l’Ajuntament no va aprovar la pròrroga abans que finalitzés la durada principal del conveni 
proposen formalitzar-ne un de nou amb el mateix contingut i que cobreixi la durada de la 
pròrroga.  

 
Per això, es proposa aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació 
d’assistència jurídica amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 

  
4. El 19 de gener de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 

de les  de les administracions públiques de Catalunya, pel que fa als convenis de 
col·laboració. 

 
2. L’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 

pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. 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.  

 
  En el mateix sentit, l’article 3.b) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 

regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter 



 

 

 
 

nacional, quan disposa que la funció d’assessorament legal preceptiu comprèn: …L’emissió 
d’informe previ sempre que es tracti d’assumptes l’aprovació dels quals requereixi una 
majoria especial. 

 
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. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi:  
 
1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència jurídica amb 

l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 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 Albert Gil Gutierrez, alcalde de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, assistit 
pelsecretari de la corporació, el senyor Antoni Peralta Garcerà.  
 
 
 

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. 
 
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 
 
 

M A N I F E S T E N 
 

 
I. Que l’Ajuntament de la Roca del Vallès, en endavant l’AJUNTAMENT, requereix d’assistència 

jurídica en matèries relacionades amb l’exercici de llurs competències. 
 



 

 

 
 

II. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL, té entre 
llurs competències la de prestar assistència jurídica als municipis que integren llur comarca. 

 
 
El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT tenen interès a subscriure aquest conveni de cooperació 
d’assistència jurídica que subjecten 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 
 
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) 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, en endavant 
TRLOCC, pel que fa a la competència de la comarca per a la prestació d’assistència jurídica als 
municipis. 
 

IV. L’article 30.a) del TRLOCC preveu que sens perjudici de les competències que en aquest àmbit 
corresponguin també a les diputacions provincials a cada comarca hi ha d’haver un servei de 
cooperació i d’assistència municipals encarregat d’assessorar als municipis que ho sol·licitin en 
matèria juridicoadministrativa. 

 
V. 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. 
 

VI. 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. 
 

VII. 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. 

 
D’acord amb les manifestacions i consideracions exposades, les parts compareixents atorguen 
aquest conveni de cooperació d’assistència jurídica que subjecten als següents 
 
 

P A C T E S 
 
Primer.  Objecte 
 



 

 

 
 

L’objecte d’aquest conveni és regular l’assistència jurídica del CONSELL COMARCAL a  
l’AJUNTAMENT, establir-ne la relació, les obligacions i el règim econòmic.  
 
Segon.  Obligacions del CONSELL COMARCAL  
 
1. El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions següents: 

 
a. Adequació dels procediments de contractació a la Llei 9/2017, de 8 de novembre. 
b. Redacció de plecs de clàusules administratives particulars 
c. Elaboració d’informes i documents en matèria de contractació administrativa 
d. Assessorament en la preparació i tramitació d’expedients de contractació 
e. Assistència a la Mesa de contractació o als òrgans d’assistència que si escau es constitueixin 
 

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 i a 
dedicar al seu desenvolupament 18 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 jurídica 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 
 
1. L’AJUNTAMENT es compromet a: 
 

a. Facilitar l’accés a tota aquella informació, documentació i dades necessàries per complir 
satisfactòriament les funcions d’assistència  acordades. 

b. Facilitar a la persona o persones que prestin l’assistència jurídica un espai de treball amb 
condicions de confort de climatització i il·luminació. 

c. Consignar en els seus pressupostos les dotacions necessàries per a finançar el servei 
d’assistència jurídica objecte d’aquest conveni i acreditar-ho mitjançant un certificat.  

d. Abonar al CONSELL COMARCAL els cost de l’assistència jurídica en les condicions 
prescrites al pacte quart d’aquest conveni.  

 
2. L’AJUNTAMENT ha d’atorgar els permisos d’accés al seu gestor d’expedients i/o gestor 

documental al personal del CONSELL COMARCAL que presti l’assistència jurídica quan sigui 
menester per accedir a la informació, documentació o les dades a les que es refereix l’epígraf 
precedent.  

 
3. Ensems, ha d’atorgar permisos d’accés a la plataforma Via Oberta del Consorci d’Administració 

Oberta de Catalunya i en perfil del contractant de l’AJUNTAMENT. 
 
Quart.  Règim econòmic 
 
1. El cost corresponent a la prestació d’assistència jurídica per a l’any 2021, que ha d’abonar 

l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL és de trenta-dos mil sis-cents trenta-un euros amb 
noranta-dos cèntims (32.631,92 €). 
 



 

 

 
 

2. El cost corresponent a la prestació d’assistència jurídica per a l’any 2022, que ha d’abonar 
l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL és de trenta-tres mil dos-cents vuitanta-quatre euros 
amb cinquanta-sis cèntims (33.284,56 €). 
 

3. Pel que fa a la resta d’anys de vigència del conveni, incloent la possible pròrroga, 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. 

 
4. Pel que fa al pagament:  

 
a) L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en l’apartat 1 

d’aquest pacte no més enllà del 30 d’abril de 2022.  
 

b) L’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL la quantitat esmentada en l’apartat 2 
d’aquest pacte per meitats iguals abans del 31 de maig de 2022 i 30 de setembre de 2022.  

 
c) En cas de pròrroga del conveni, l’AJUNTAMENT abona al CONSELL COMARCAL el cost 

del servei actualitzat d’acord amb el que preveu l’apartat 3 d’aquest pacte per meitats iguals 
abans del 30 de gener i del 31 de juliol de cada anualitat.  

 
5. El CONSELL COMARCAL inicia l’expedient de compensació per l’objecte d’aquest conveni 

de conformitat amb el que preveu la legislació vigent quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del 
CONSELL COMARCAL. 

 
Cinquè.  Règim jurídic 
 
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; i a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa al règ im 
jurídic dels convenis 

 
Sisè.  Protecció de dades de caràcter personal  

 
1. El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT han de complir els requeriments previstos a la 

normativa vigent sobre protecció de dades personals, i, en particular, a les disposicions 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, 
aplicable directament a tots els estats membres. 
 

2. El tractament de les dades personals s’ha de dur a terme d’acord amb les previsions següents: 
 

a. Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a la 
realització de les actuacions previstes en l’objecte dels serveis oferts.  

 
b. El CONSELL COMARCAL, com a encarregat del tractament, adoptarà les mesures tècniques 

i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, dels sistemes i equips que 
intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, i garantirà el compliment del 
deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les fases del 
tractament de les dades. 

 
c. En el cas de violació de seguretat de les dades personals el CONSELL COMARCAL 

informarà el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del 



 

 

 
 

termini màxim de 48h, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec 
de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i 
comunicar la incidència. Aquesta notificació no serà necessària quan sigui improbable que 
aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les 
persones físiques. 
 

d. Un cop finalitzat el període d’autorització, el CONSELL COMARCAL procedirà a la devolució 
i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i de les obtingudes en execució dels treballs 
realitzats.  

 
3. En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat de les dades i 

no aniran més enllà de la finalitat de l’objecte del conveni. 
 

Setè.  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. Fer el seguiment del compliment de les obligacions que preveu aquest conveni. 

 
b. Estendre una acta de l’inici de l’assistència jurídica. 

 
c. Acordar el pla de treball proposat per l’AJUNTAMENT en relació amb el qual versarà 

l’assistència jurídica. 
 

d. Proposar les mesures necessàries per desenvolupar i complir millor les obligacions que 
s’estableixen en aquest conveni.  
 

e. Dur a terme el control i avaluació del servei per tal d’assegurar-ne la correcta prestació. 
 

f. Acordar els rols i els tràmits amb relació als quals l’AJUNTAMENT atorgarà els permisos 
d’accés esmentats al pacte tercer al personal del CONSELL COMARCAL que presti 
l’assistència jurídica. 

 
g. Validar les propostes de modificació del conveni que proposi l’AJUNTAMENT o el CONSELL 

COMARCAL.  
 

h. Acordar les condicions de la pròrroga, si és el cas.  
 

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. 
 

Vuitè.  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 2021 fins al 31 de desembre de 2022. 
 

2. Així mateix, aquest conveni pot ser objecte d’una única pròrroga fins el 31 de desembre de 2024. 
 
Novè. Modificació del conveni 



 

 

 
 

 
Aquest conveni pot ser modificat amb l’acord exprés de les parts. 

 
Desè.  Extinció 
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents: 

  
a. L’acord entre les parts. 
b. La denúncia unilateral del conveni amb quatre mesos d’antelació.  
c. La demora superior a sis mesos en el pagament per part de l’AJUNTAMENT.  
d. El compliment del període de vigència. 
e. L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les 

parts. 
 
Onzè.  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. 
 
Dotzè.  Trasllats i comunicacions  
 
El CONSELL COMARCAL és l’encarregat de traslladar o comunicar l’aprovació i la signatura 
d’aquest conveni a qualsevol entitat pública per raó d’una exigència legal o reglamentària. 
 
 
Les parts, després de llegir el present conveni de cooperació, mostren la seva conformitat, ratifiquen 
el seu contingut i el signen.” 

 

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.”  
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 31 membres presents, essent 33 de dret i 33 de 
fet. 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT 
 
6. Aprovar el contingut i la signatura d’una addenda econòmica al conveni per a la 
prestació del servei d’ajuda a domicili amb diversos ajuntaments i les liquidacions 
corresponents. 
 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de 19 de gener de 2022, que és el 
que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 9 de desembre 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 24 de desembre de 2019, el Ple del Consell Comarcal amb num. 2019/11 en sessió 

extraordinària urgent, va aprovar el conveni per a la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i els Ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Campins, 
Canovelles, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, les Franqueses del Vallès, 
la Garriga, Gualba, la Llagosta, Lliçà d’Amunt, Martorelles, Montornès del Vallès, Montseny, Parets 
del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Fost de 
Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Martorelles, Tagamanent, Vallgorguina, 
Vallromanes i Vilanova del Vallès. 

 
Aquest conveni abasta els exercicis 2020-2023 
 

2. El pacte quart dels convenis per a la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili aprovats, obliga a 
l’Ajuntament a pagar al Consell Comarcal del Vallès Oriental les liquidacions corresponents al preu 
per a la prestació del servei d’ajuda a domicili que resulti del règim econòmic que preveu el conveni.  

 
3. El pacte cinquè dels convenis preveu l’import que l’Ajuntament ha de pagar al Consell Comarcal del 

Vallès Oriental per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en el municipi corresponent.  
 

4. En data 29 de gener de 2020, el Ple del Consell Comarcal num. 2020/1, en sessió ordinària, va 
aprovar el pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal Vallès Oriental, per a 
l’exercici 2020. Dins els càlculs de les aportacions dels ajuntaments, es va incloure un 13,5% en 
concepte de costos indirectes als convenis de l’àmbit de serveis socials, que inclou l’aplicació del 
13,5% en el conveni per la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili. 

 
5. El 20 de maig de 2020, el Ple 2020/3 va acordar les modificacions del Conveni per a la prestació i 

gestió del Servei d’ajuda a domicili: 
 

5.1 Es modifica el Pacte cinquè esmentat al punt 3 d’aquest informe amb el contingut següent: 
 

“L’AJUNTAMENT ha de pagar al CONSELL COMARCAL l’import per la prestació del servei 
d’ajuda a domicili en el MUNICIPI que resulta de les operacions següents, d’acord amb el 
sistema de liquidacions previst en el pacte sisè d’aquest conveni:  
 

 I = (A + B + C) – (CP) 
 
Els paràmetres són: 
 
1. I =  Import que l’AJUNTAMENT satisfà al CONSELL COMARCAL  

 
2. A = En el cas que s’hagi prestat el servei de cura de la persona i de la llar, l’import que 

resulta de l’execució de les operacions següents:  

 
A = (B1 x C 1) x (D1) 
x E1 

 
Els paràmetres són: 
 
i. A =  Import pel servei de cura de la persona i de la llar.  

 
ii. B1 = Nombre d’hores del servei de cura de la persona i de llar prestades pel CONSELL 

COMARCAL en el MUNICIPI. 
 



 

 

 
 

iii. C1 = Preu/hora del servei de cura de la persona i de la llar que ha de satisfer el CONSELL 
COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin la prestació del servei 
inclosos, segons l’expedient de contractació del servei d’ajuda a domicili del CONSELL 
COMARCAL en relació amb el municipi.  
 

iv. D1 = Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del servei d’ajuda a 
domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal adscrit al servei, les 
despeses generals, la inspecció i la supervisió del servei i la implantació del sistema de 
gestió de qualitat del servei d’ajuda a domicili. 

 
v. E1= Correspon a un 1,135 en concepte en costos indirectes.  

 
3. B = En el cas que s’hagi prestat el servei de neteja de la llar, l’import que resulta de 

l’execució de les operacions següents: 
 

 )2x (E )2x D 2C(B =   

1Fx  
 

Els paràmetres són: 
 

i. B =  Import pel servei de neteja de la llar. 
 

ii. C2 = Nombre d’hores del servei de neteja de la llar prestades pel CONSELL COMARCAL 
en el MUNICIPI. 

 
iii. D2 = Preu/hora del servei de neteja de la llar que ha de satisfer el CONSELL COMARCAL 

per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin la prestació del servei inclosos, 
segons l’expedient de contractació del servei d’ajuda a domicili del CONSELL 
COMARCAL en relació amb el MUNICIPI. 

 
iv. E2 = Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del servei d’ajuda a 

domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal adscrit al servei, les 
despeses generals, la inspecció i la supervisió del servei i la implantació del sistema de 
gestió de qualitat del servei d’ajuda a domicili. 

 
v. F1= Correspon a un 1,135 en concepte en costos indirectes. 

 
 
4. C = En el cas que s’hagin prestat serveis complementaris d’ajuda a domicili, l’import que 

resulta de l’execució de les operacions següents:  
 

 )2) x (F3x E 3C=( (D 
 1x G 

 )3) x (F4x E 4(D+    

2x G 
 )4) x (F5x E 5(D+    

 3G  
 )N) X (FNx E N(D+ ... +    

 NG 
 

 
Els paràmetres són: 

 
i. C =  Import pels serveis complementaris d’ajuda a domicili. 



 

 

 
 

 
ii. D3 = Nombre d’hores del servei complementari de bany adaptat prestades pel CONSELL 

COMARCAL en el MUNICIPI. 
 

iii. E3 = Preu/hora del servei complementari de bany adaptat que ha de satisfer el CONSELL 
COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin la prestació del servei 
inclosos, segons l’expedient de contractació del servei d’ajuda a domicili del CONSELL 
COMARCAL en relació amb el MUNICIPI. 

 
iv. F2 = Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del servei d’ajuda a 

domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal adscrit al servei, les 
despeses generals, la inspecció i la supervisió del servei i la implantació del sistema de 
gestió de qualitat del servei d’ajuda a domicili. 

 
v. G1= Correspon a un 1,135 en concepte en costos indirectes. 

 
vi. D4 = Nombre d’hores del servei complementari de bugaderia prestades pel CONSELL 

COMARCAL en el MUNICIPI. 
 

vii. E4 = Preu/hora del servei complementari de bugaderia que ha de satisfer el CONSELL 
COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin la prestació del servei 
inclosos, segons l’expedient de contractació del servei d’ajuda a domicili del CONSELL 
COMARCAL en relació amb el MUNICIPI. 

 
viii. F3 = Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del servei d’ajuda a 

domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal adscrit al servei, les 
despeses generals, la inspecció i la supervisió del servei i la implantació del sistema de 
gestió de qualitat del servei d’ajuda a domicili. 

 
ix. G2= Correspon a un 1,135 en concepte en costos indirectes. 

 
x. D5 = Nombre d’hores del servei complementari d’àpats a domicili prestades pel 

CONSELL COMARCAL en el MUNICIPI. 
 

xi. E5 =  Preu/hora del servei complementari d’àpats a domicili que ha de satisfer el 
CONSELL COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin la prestació 
del servei inclosos, segons l’expedient de contractació del servei d’ajuda a domicili del 
CONSELL COMARCAL en relació amb el MUNICIPI. 

 
xii. F4 = Correspon a un 1,0966  en concepte de despeses de gestió del servei d’ajuda a 

domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal adscrit al servei, les 
despeses generals, la inspecció i la supervisió del servei i la implantació del sistema de 
gestió de qualitat del servei d’ajuda a domicili. 

 
xiii. G3= Correspon a un 1,135 en concepte en costos indirectes. 

 
xiv. DN = Nombre d’hores d’altres serveis complementaris prestades pel CONSELL 

COMARCAL en el MUNICIPI. 
 

xv. EN= Preu/hora dels altres serveis complementaris que ha de satisfer el CONSELL 
COMARCAL per aquest servei, IVA i altres impostos que gravin la prestació del servei 
inclosos, segons l’expedient de contractació del servei d’ajuda a domicili del CONSELL 
COMARCAL en relació amb el MUNICIPI. 

 



 

 

 
 

xvi. FN = Correspon a un 1,0966 en concepte de despeses de gestió del servei d’ajuda a 
domicili, com ara el sistema de gestió informatitzada, el personal adscrit al servei, les 
despeses generals, la inspecció i la supervisió del servei i la implantació del sistema de 
gestió de qualitat del servei d’ajuda a domicili. 

 
xvii. GN= Correspon a un 1,135 en concepte en costos indirectes. 

 
5. CP = correspon a l’import que efectivament satisfacin els usuaris del servei d’ajuda a domicili 

empadronats en el MUNICIPI com a conseqüència de l’aplicació de l’ordenança reguladora 
del preu públic pel qual s’estableixi el copagament del servei d’ajuda a domicili que, si 
s’escau, aprovi el CONSELL COMARCAL.” 

 
5.2 S’hi afegeix una disposició addicional amb el redactat següent:  

 
“Les indemnitzacions, les compensacions, els danys i perjudicis o les quantitats per qualsevol 
concepte reconegudes en una resolució administrativa o judicial que puguin originar-se a favor 
dels contractistes i a les quals hagi de fer front el CONSELL COMARCAL en relació amb les 
hores del servei d’ajuda a domicili que no s’han prestat per raó de la situació de fet Covid-19 són 
a càrrec de l’AJUNTAMENT i s’inclouen en el sistema de liquidacions previst en el pacte sisè 
d’aquest conveni. 
 
Nogensmenys, en el cas que el CONSELL COMARCAL percebi imports d’altres administracions 
destinades a fer front als conceptes esmentats en el paràgraf precedent minoraran en l’import 
que correspongui la quantitat a la qual hagi de fer front l’AJUNTAMENT.” 

 
6. El 9 de desembre de 2021, la Intervenció del Consell Comarcal ha emès informe on s’informa que, 

una vegada aprovada la liquidació del Pressupost general d’Ingressos i despeses del 2020, es 
comprova que el percentatge de costos indirectes que cal aplicar al Conveni per a la prestació del 
Servei d’Ajuda a Domicili amb diversos ajuntaments per l’exercici 2020 és del 2,95%. 

 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Aprovar la liquidació de l’exercici 2020 del Conveni per a la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili 

entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els Ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, 
Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, les Franqueses 
del Vallès, la Garriga, Gualba, la Llagosta, Lliçà d’Amunt, Martorelles, Montornès del Vallès, 
Montseny, Parets del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, 
Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Martorelles, Tagamanent, 
Vallgorguina, Vallromanes i Vilanova del Vallès, segons el detall següent:  

 
 



 

 

 
 

 

 

Municipi Tipus Total 
hores 

Cost servei Cost de 
gestió 

(0,0966) 

Costos 
indirectes 
(2,95%) 

Cost total 
2020 

Liquidació 
1r trimestre 
2020 (cost 

servei + 
cost gestió) 

Liquidació 
1r trimestre 

2020 
(costos 

indirectes) 

Liquidació 
2n 

trimestre 
2020 (cost 

servei + 
cost gestió) 

Liquidació 
2n 

trimestre 
2020 

(costos 
indirectes) 

Liquidació 
final 

(cost total 
2020 - 

liquidació 1r i 
2n trimestre) 

Aiguafreda Social 2.387,00 35.903,30 € 3.468,26 € 1.161,46 € 40.533,02 € 8.323,88 €  6.159,54 €  26.049,60 € 

 Dependència 3.439,58 56.247,53 € 5.433,51 € 1.819,59 € 63.500,63 € 16.074,09 € 5.418,86 € 12.807,35 € 5.418,86 € 23.781,47 € 

Total Aiguafreda  5.826,58 92.150,83 € 8.901,77 € 2.981,05 € 104.033,65 € 24.397,97 € 5.418,86 € 18.966,89 € 5.418,86 € 49.831,07 € 

            

Campins Social 8,00 144,24 € 13,93 € 4,67 € 162,84 €     162,84 € 

 Dependència 71,00 1.048,45 € 101,28 € 33,92 € 1.183,65 € 656,42 € 218,08 € 324,78 € 218,08 € -233,71 € 

Total Campins  79,00 1.192,69 € 115,21 € 38,58 € 1.346,49 € 656,42 € 218,08 € 324,78 € 218,08 € -70,87 € 

            

Canovelles Social 2.172,00 35.353,13 € 3.415,11 € 1.143,66 € 39.911,90 € 8.374,18 €  8.908,65 €  22.629,07 € 

 Dependència 5.252,50 87.181,03 € 8.421,69 € 2.820,28 € 98.422,99 € 18.348,15 € 758,12 € 24.958,41 € 758,12 € 53.600,19 € 

Total Canovelles  7.424,50 122.534,15 € 11.836,80 € 3.963,94 € 138.334,89 € 26.722,33 € 758,12 € 33.867,06 € 758,12 € 76.229,26 € 

            

Cànoves i Samalús Social 2.389,25 37.816,48 € 3.653,07 € 1.223,35 € 42.692,90 € 10.309,01 €  8.051,04 €  24.332,85 € 

 Dependència 3.323,00 51.926,33 € 5.016,08 € 1.679,80 € 58.622,21 € 11.440,19 € 2.766,32 € 10.893,82 € 2.766,32 € 30.755,56 € 

Total Cànoves i 
Samalús 

 5.712,25 89.742,80 € 8.669,15 € 2.903,15 € 101.315,11 € 21.749,20 € 2.766,32 € 18.944,86 € 2.766,32 € 55.088,41 € 

            



 

 

 
 

 
Municipi Tipus Total 

hores 
Cost servei Cost de 

gestió 
(0,0966) 

Costos 
indirectes 
(2,95%) 

Cost total 
2020 

Liquidació 
1r trimestre 
2020 (cost 

servei + 
cost gestió) 

Liquidació 
1r trimestre 

2020 
(costos 

indirectes) 

Liquidació 
2n 

trimestre 
2020 (cost 

servei + 
cost gestió) 

Liquidació 
2n 

trimestre 
2020 

(costos 
indirectes) 

Liquidació 
final 

(cost total 
2020 - 

liquidació 1r i 
2n trimestre) 

Figaró-Montmany Social 836,00 12.036,58 € 1.162,73 € 389,38 € 13.588,69 € 2.717,95 €  2.036,66 €  8.834,08 € 

 Dependència 878,00 13.965,29 € 1.349,05 € 451,77 € 15.766,11 € 2.623,81 € 1.124,38 € 2.518,40 € 1.124,38 € 8.375,14 € 

Total Figaró-
Montmany 

 1.714,00 26.001,87 € 2.511,78 € 841,15 € 29.354,80 € 5.341,76 € 1.124,38 € 4.555,06 € 1.124,38 € 17.209,22 € 

            

Fogars de Montclús Social 68,00 899,36 € 86,88 € 29,09 € 1.015,33 € 285,57 € 215,87 € 0,00 € 0,00 € 513,89 € 

Total Fogars de 
Montclús 

 68,00 899,36 € 86,88 € 29,09 € 1.015,33 € 285,57 € 215,87 € 0,00 € 0,00 € 513,89 € 

            

Gualba Social 570,50 8.402,08 € 811,64 € 271,80 € 9.485,52 € 2.298,21 €  1.754,23 €  5.433,09 € 

 Dependència 862,00 14.413,51 € 1.392,35 € 466,27 € 16.272,13 € 3.365,71 € 960,98 € 2.700,99 € 960,98 € 8.283,46 € 

Total Gualba  1.432,50 22.815,59 € 2.203,99 € 738,08 € 25.757,65 € 5.663,92 € 960,98 € 4.455,22 € 960,98 € 13.716,55 € 

            

La Garriga Social 1.241,00 17.230,83 € 1.664,50 € 557,41 € 19.452,75 € 4.376,33 €  3.246,76 €  11.829,66 € 

 Dependència 288,00 4.563,25 € 440,81 € 147,62 € 5.151,68 € 1.256,88 € 1.577,63 € 1.313,73 € 1.577,63 € -574,20 € 

Total La Garriga  1.529,00 21.794,08 € 2.105,31 € 705,03 € 24.604,42 € 5.633,21 € 1.577,63 € 4.560,50 € 1.577,63 € 11.255,46 € 

            

La Llagosta Social 3.160,00 47.963,18 € 4.633,24 € 1.551,59 € 54.148,01 € 12.107,30 €  9.466,16 €  32.574,55 € 

 Dependència 4.114,00 65.755,36 € 6.351,97 € 2.127,17 € 74.234,49 € 18.088,19 € 4.772,10 € 15.565,26 € 4.772,10 € 31.036,84 € 

Total La Llagosta  7.274,00 113.718,53 € 10.985,21 € 3.678,76 € 128.382,51 € 30.195,49 € 4.772,10 € 25.031,42 € 4.772,10 € 63.611,39 € 

            



 

 

 
 

 
Municipi Tipus Total 

hores 
Cost servei Cost de 

gestió 
(0,0966) 

Costos 
indirectes 
(2,95%) 

Cost total 
2020 

Liquidació 
1r trimestre 
2020 (cost 

servei + 
cost gestió) 

Liquidació 
1r trimestre 

2020 
(costos 

indirectes) 

Liquidació 
2n 

trimestre 
2020 (cost 

servei + 
cost 

gestió) 

Liquidació 
2n 

trimestre 
2020 

(costos 
indirectes) 

Liquidació 
final 

(cost total 
2020 - 

liquidació 1r i 
2n trimestre) 

L'Ametlla del Vallès Social 1.889,92 32.017,05 € 3.092,85 € 1.035,74 € 36.145,64 € 7.034,63 €  4.045,05 €  25.065,96 € 

 Dependència 1.619,00 26.968,53 € 2.605,16 € 872,42 € 30.446,11 € 8.487,83 € 3.208,89 € 5.486,14 € 3.208,89 € 10.054,36 € 

Total L'Ametlla del 
Vallès 

 3.508,92 58.985,58 € 5.698,01 € 1.908,17 € 66.591,75 € 15.522,46 € 3.208,89 € 9.531,19 € 3.208,89 € 35.120,32 € 

            

Les Franqueses del 
Vallès 

Social 7.264,83 109.955,67 € 10.621,72 € 3.557,03 € 124.134,42 € 28.900,57 €  22.501,61 €  72.732,24 € 

 Dependència 5.044,00 79.198,54 € 7.650,58 € 2.562,05 € 89.411,17 € 18.901,49 € 7.756,49 € 18.570,39 € 7.756,49 € 36.426,30 € 

Total Les Franqueses 
del Vallès 

 12.308,83 189.154,20 € 18.272,30 € 6.119,08 € 213.545,58 € 47.802,06 € 7.756,49 € 41.072,01 € 7.756,49 € 109.158,53 € 

            

Martorelles Social 2.587,00 38.648,86 € 3.733,48 € 1.250,28 € 43.632,62 € 12.375,69 €  7.382,21 €  23.874,72 € 

 Dependència 2.028,25 31.812,16 € 3.073,06 € 1.029,11 € 35.914,33 € 9.366,62 € 2.931,72 € 7.486,30 € 2.931,72 € 13.197,97 € 

Total Martorelles  4.615,25 70.461,03 € 6.806,54 € 2.279,39 € 79.546,96 € 21.742,31 € 2.931,72 € 14.868,51 € 2.931,72 € 37.072,69 € 

            

Montornès del Vallès Social 1.380,25 22.845,48 € 2.206,87 € 739,04 € 25.791,40 € 7.491,82 €  5.554,18 €  12.745,40 € 

 Dependència 2.330,33 37.360,86 € 3.609,06 € 1.208,61 € 42.178,53 € 8.718,96 € 2.690,43 € 9.350,38 € 2.690,43 € 18.728,33 € 

Total Montornès del 
Vallès 

 3.710,58 60.206,34 € 5.815,93 € 1.947,66 € 67.969,92 € 16.210,77 € 2.690,43 € 14.904,56 € 2.690,43 € 31.473,73 € 

            

Montseny Dependència 36,00 580,15 € 56,04 € 18,77 € 654,96 €     654,96 € 

Total Montseny  36,00 580,15 € 56,04 € 18,77 € 654,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 654,96 € 
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hores 
Cost servei Cost de 

gestió 
(0,0966) 

Costos 
indirectes 
(2,95%) 
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1r 
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servei + 
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Liquidació 
1r 
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2n 
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2n 
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2020 - 

liquidació 1r i 
2n trimestre) 

Parets del Vallès Social 146,00 2.805,41 € 271,00 € 90,75 € 3.167,17 €     3.167,17 € 

 Dependència 2.271,25 37.908,73 € 3.661,98 € 1.226,34 € 42.797,05 € 10.164,03 € 3.255,06 € 10.750,33 € 3.255,06 € 15.372,57 € 

Total Parets del 
Vallès 

 2.417,25 40.714,14 € 3.932,99 € 1.317,09 € 45.964,22 € 10.164,03 € 3.255,06 € 10.750,33 
€ 

3.255,06 € 18.539,74 € 

            

Sant Antoni de 
Vilamajor 

Social 2.662,50 38.309,09 € 3.700,66 € 1.239,29 € 43.249,04 € 10.267,25 €  7.331,61 €  25.650,18 € 

 Dependència 2.449,50 37.578,01 € 3.630,04 € 1.215,64 € 42.423,69 € 10.391,33 € 5.968,75 € 8.858,78 € 5.968,75 € 11.236,08 € 

Total Sant Antoni de 
Vilamajor 

 5.112,00 75.887,10 € 7.330,69 € 2.454,93 € 85.672,72 € 20.658,58 € 5.968,75 € 16.190,39 
€ 

5.968,75 € 36.886,26 € 

            

Sant Celoni Social 3.927,25 59.636,76 € 5.760,91 € 1.929,23 € 67.326,90 € 12.949,30 €  13.443,14 €  40.934,46 € 

 Dependència 8.017,51 132.058,44 € 12.756,85 € 4.272,05 € 149.087,33 € 27.075,89 € 10.077,96 € 26.598,68 € 10.077,96 € 75.256,84 € 

Total Sant Celoni  11.944,76 191.695,20 € 18.517,76 € 6.201,28 € 216.414,24 € 40.025,20 € 10.077,96 
€ 

40.041,82 
€ 

10.077,96 
€ 

116.191,30 € 

            

Sant Esteve de 
Palautordera 

Social 371,00 5.947,01 € 574,48 € 192,38 € 6.713,88 € 833,53 €  1.080,40 €  4.799,95 € 

 Dependència 756,50 11.676,98 € 1.128,00 € 377,75 € 13.182,72 € 3.405,17 € 949,94 € 3.806,21 € 949,94 € 4.071,46 € 

Total Sant Esteve de 
Palautordera 

 1.127,50 17.623,99 € 1.702,48 € 570,13 € 19.896,59 € 4.238,70 € 949,94 € 4.886,61 € 949,94 € 8.871,40 € 

            

Sant Fost de 
Campsentelles 

Social 2.861,25 44.305,52 € 4.279,91 € 1.433,27 € 50.018,70 € 11.006,99 €  9.334,37 €  29.677,34 € 

 Dependència 1.495,50 22.499,19 € 2.173,42 € 727,84 € 25.400,45 € 9.348,73 € 3.918,03 € 4.306,00 € 3.918,03 € 3.909,66 € 

Total Sant Fost de 
Campsentelles 

 4.356,75 66.804,71 € 6.453,33 € 2.161,11 € 75.419,16 € 20.355,72 € 3.918,03 € 13.640,38 € 3.918,03 € 33.587,00 € 
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1r 
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Sant Pere de Vilamajor Social 1.166,00 16.941,17 € 1.636,52 € 548,04 € 19.125,73 € 4.197,04 €  2.865,92 €  12.062,77 € 

 Dependència 1.986,50 30.550,15 € 2.951,14 € 988,29 € 34.489,58 € 8.790,91 € 3.161,91 € 5.908,69 € 3.161,91 € 13.466,16 € 

Total Sant Pere de 
Vilamajor 

 3.152,50 47.491,32 € 4.587,66 € 1.536,33 € 53.615,31 € 12.987,96 € 3.161,91 € 8.774,60 € 3.161,91 € 25.528,93 € 

            

Santa Maria de 
Martorelles 

Social 173,00 2.729,28 € 263,65 € 88,29 € 3.081,22 € 1.068,40 € 346,30 € 1.017,52 €  649,00 € 

 Dependència 293,75 4.864,97 € 469,96 € 157,38 € 5.492,30 €   983,60 € 346,30 € 4.162,40 € 

Total Santa Maria de 
Martorelles 

 466,75 7.594,25 € 733,60 € 245,67 € 8.573,52 € 1.068,40 € 346,30 € 2.001,13 € 346,30 € 4.811,40 € 

            

Tagamanent Social 222,00 3.028,49 € 292,55 € 97,97 € 3.419,01 € 930,85 € 440,40 € 409,24 € 440,40 € 1.198,12 € 

Total Tagamanent  222,00 3.028,49 € 292,55 € 97,97 € 3.419,01 € 930,85 € 440,40 € 409,24 € 440,40 € 1.198,12 € 

            

Vallgorguina Social 483,00 7.290,97 € 704,31 € 235,86 € 8.231,14 € 1.697,81 €  1.808,06 €  4.725,27 € 

 Dependència 878,00 14.105,48 € 1.362,59 € 456,31 € 15.924,38 € 4.206,66 € 1.101,42 € 3.684,17 € 1.101,42 € 5.830,71 € 

Total Vallgorguina  1.361,00 21.396,45 € 2.066,90 € 692,17 € 24.155,52 € 5.904,47 € 1.101,42 € 5.492,23 € 1.101,42 € 10.555,98 € 

            

Vallromanes Social 773,08 11.070,27 € 1.069,39 € 358,12 € 12.497,77 € 2.458,91 €  2.204,09 €  7.834,77 € 

 Dependència 1.001,50 15.424,63 € 1.490,02 € 498,98 € 17.413,63 € 7.031,16 € 1.721,28 € 3.754,82 € 1.721,28 € 3.185,10 € 

Total Vallromanes  1.774,58 26.494,90 € 2.559,41 € 857,10 € 29.911,41 € 9.490,07 € 1.721,28 € 5.958,91 € 1.721,28 € 11.019,86 € 



 

 

 
 

 
            

Municipi Tipus Total 
hores 

Cost servei Cost de 
gestió 

(0,0966) 

Costos 
indirectes 
(2,95%) 

Cost total 
2020 

Liquidació 
1r trimestre 
2020 (cost 

servei + cost 
gestió) 

Liquidació 
1r trimestre 

2020 
(costos 

indirectes) 

Liquidació 
2n trimestre 
2020 (cost 

servei + cost 
gestió) 

Liquidació 
2n 

trimestre 
2020 

(costos 
indirectes) 

Liquidació 
final 

(cost total 
2020 - 

liquidació 1r i 
2n trimestre) 

Vilanova del Vallès Social 1.089,92 16.703,69 € 1.613,58 € 540,36 € 18.857,62 € 5.260,66 € 710,19 € 3.876,28 € 523,30 € 8.487,20 € 

 Dependència 2.549,25 40.265,11 € 3.889,61 € 1.302,56 € 45.457,28 € 11.470,63 € 1.548,54 € 6.700,02 € 904,50 € 24.833,58 € 

Total Vilanova del 
Vallès 

 3.639,17 56.968,79 € 5.503,19 € 1.842,92 € 64.314,90 € 16.731,29 € 2.258,72 € 10.576,30 € 1.427,80 € 33.320,78 € 

            

Total general  90.813,67 1.425.936,54 € 137.745,47 € 46.128,62 € 1.609.810,62 € 364.478,72 € 67.599,64 € 309.804,01 € 66.552,85 € 801.375,40 € 



 
 

 

 

 
 

2. Aprovar la liquidació de les indemnitzacions segons la disposició addicional esmentada en el punt 
5.2 d’aquest informe segons el detall següent: 

 

Municipi 
Hores 

indemnitzables 
validades 

Import 
indemnitzable 

Import hores 
noves a 

descomptar 

Import 
indemnització final 

Aiguafreda 386,00 4.508,95 € 1.596,09 € 2.891,92 € 

Cànoves i Samalús 180,50 1.708,80 € 1.871,65 € - € 

Figaró-Montmany 191,00 1.876,69 € 665,34 € 1.205,31 € 

La Garriga 61,00 594,40 € 204,82 € 386,57 € 

La Llagosta 638,50 5.871,61 € 1.013,37 € 4.844,72 € 

L'Ametlla del Vallès 459,50 4.886,81 € - € 4.886,81 € 

Les Franqueses del Vallès 281,00 2.435,65 € 328,81 € 2.101,66 € 

Martorelles 502,00 5.312,01 € 491,69 € 4.813,69 € 

Montornès del Vallès 115,50 1.114,94 € 771,68 € 332,90 € 

Sant Antoni de Vilamajor 318,00 2.630,44 € 184,80 € 2.442,76 € 

Sant Celoni 1.721,15 13.659,22 € 2.955,60 € 10.657,42 € 

Sant Fost de Campsentelles 375,75 3.876,74 € 1.493,99 € 2.361,02 € 

Sant Pere de Vilamajor 267,00 2.626,25 € 598,99 € 2.018,92 € 

Tagamanent 59,50 550,07 € - € 550,07 € 

Vallromanes 244,00 2.235,76 €   - € 2.235,76 € 

Vilanova del Vallès 588,00 5.901,71 € 1.315,54 € 4.568,18 € 
Total general 6.388,40 59.790,06 € 13.492,34 € 46.297,71 € 

“” 
 
2. El 12 de gener de 2022, la cap de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat, senyora Silvia 

Perez Corts, ha emès l’informe complementari següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 9 de desembre de 2021, cap de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, la senyora Sílvia Pérez Corts, va elaborar l’informe per liquidar 
el conveni per aprovar la liquidació per a l’any 2020 del conveni per a la gestió i la prestació 
del servei d’ajuda a domicili entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental amb diversos 
ajuntaments de la comarca.  

2. A l’informe s’adjuntava un quadre amb la liquidació de l’exercici 2020 per municipis amb els 
totals a liquidar. 

3. S’adjunta, en aquest informe complementari, un quadre amb el detall d’hores i imports per a 
cada servei. 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Municipi Tipus 

Servei de 
cura 

persona i 
llar 

(hores) 

Servei de cura 
persona i llar 
(cost 4% IVA 

incl) 

Servei 
de cura 
persona 

i llar 
"integra

dor" 
(hores) 

Servei de 
cura 

persona i 
llar 

"integrad
or" (cost 
4% IVA 

incl) 

Servei 
de cura 
persona 

i llar 
(hores 

no 
ordinàri

es) 

Servei de 
cura 

persona i 
llar (hores 

no 
ordinàries) 
(cost 4% 
IVA incl) 

Servei de 
neteja de 

la llar 
(hores) 

Servei de 
neteja de la 
llar (cost 4% 

IVA incl) 

Serveis 
comple
mentari

s 
"àpats 
domicili

" 
(hores) 

Serveis 
complem
entaris 
"àpats 

domicili" 
(cost 4% 
IVA incl) 

Serve
is 

comp
leme
ntaris 
(buga
deria) 
(hore

s) 

Serveis 
complem
entaris 

"bugaderi
a" (cost 
4% IVA 

incl) 

Servei
s 

compl
ement

aris 
"bany 
adapt

at" 
(hores

) 

Serveis 
complem
entaris 
"bany 

adaptat" 
(cost 4% 
IVA incl) 

 Total 
hores 

  Cost servei 
 Cost de 

gestió 
(0,0966) 

 Costos 
indirectes 
(2,95%) 

IMPORT A 
SATISFER 
ANY 2020 

Liquidació 
1r trimestre 
2020 (cost 

servei + 
cost gestió) 

Liquidació 
1r 

trimestre 
2020 

(costos 
indirectes) 

Liquidació 
2n trimestre 
2020 (cost 

servei + 
cost gestió) 

Liquidació 
2n 

trimestre 
2020 

(costos 
indirectes) 

IMPORT A 
SATISFER EN 

CAS QUE 
S'HAGIN 

ABONAT LES 
LIQUIDACION
S DEL 1R I 2N 
TRIMESTRE 

(Import a 
satisfer any 

2020 - 
liquidació 1r i 
2n trimestre) 

Aiguafreda Social 935,00 15.926,25 €  - -€  6,00 110,64 €  1.446,00 19.866,41 €  - -€  - -€  - -€  2.387,00 35.903,30 € 3.468,26 € 1.161,46 € 40.533,02 € 
8.323,88 €   6.159,54 €   26.049,60 € 

 
Dependència 3.024,58 50.380,47 €  - -€  49,00 957,80 €  366,00 4.909,26 €  - -€  - -€  - -€  3.439,58 56.247,53 € 5.433,51 € 1.819,59 € 63.500,63 € 

16.074,09 € 5.418,86 € 12.807,35 € 5.418,86 € 23.781,47 € 

Total 
Aiguafreda 

 
3.959,58 66.306,72 €  - -€  55,00 1.068,43 €  1.812,00 24.775,67 €  - -€  - -€  - -€  5.826,58 92.150,83 € 8.901,77 € 2.981,05 € 104.033,65 € 

24.397,97 € 5.418,86 € 18.966,89 € 5.418,86 € 49.831,07 € 

                     

      
 

 
Campins Social 8,00 144,24 €  - -€    - -€  -   -€  - -€  - -€  - -€  8,00 144,24 € 13,93 € 4,67 € 162,84 € 

        162,84 € 

 
Dependència 53,00 823,09 €  - -€    - -€  18,00  225,36 €  - -€  - -€  - -€   71,00 1.048,45 € 101,28 € 33,92 € 1.183,65 € 

656,42 € 218,08 € 324,78 € 218,08 € -233,71 € 

Total Campins 
 

61,00 967,33 €  - -€    - -€  18,00  225,36 €  - -€  - -€  - -€   79,00 1.192,69 € 115,21 € 38,58 € 1.346,49 € 
656,42 € 218,08 € 324,78 € 218,08 € -70,87 € 

                     

      
 

 
Canovelles Social 1.545,00 26.794,40 €  - -€    - -€  627,00 8.558,72 €  - -€  - -€  - -€  2.172,00 35.353,13 € 3.415,11 € 1.143,66 € 39.911,90 € 8.374,18 €   8.908,65 €   22.629,07 € 

 
Dependència 4.379,00 75.520,02 €  - -€    - -€  873,50 11.661,01 €  - -€  - -€  - -€  5.252,50 87.181,03 € 8.421,69 € 2.820,28 € 98.422,99 € 

18.348,15 € 758,12 € 24.958,41 € 758,12 € 53.600,19 € 

Total 
Canovelles 

 
5.924,00 102.314,42 €  - -€    - -€  1.500,50 20.219,73 €  - -€  - -€  - -€  7.424,50 122.534,15 € 11.836,80 € 3.963,94 € 138.334,89 € 

26.722,33 € 758,12 € 33.867,06 € 758,12 € 76.229,26 € 

                     

      
 

 Cànoves i 
Samalús Social 1.567,25 26.506,10 €  - -€  12,00 259,58 €  810,00 11.050,79 €  - -€  - -€  - -€  2.389,25 37.816,48 € 3.653,07 € 1.223,35 € 42.692,90 € 

10.309,01 €   8.051,04 €   24.332,85 € 

 
Dependència 2.126,00 35.641,61 €  - -€    - -€  1.197,00 16.284,72 €  - -€  - -€  - -€  3.323,00 51.926,33 € 5.016,08 € 1.679,80 € 58.622,21 € 

11.440,19 € 2.766,32 € 10.893,82 € 2.766,32 € 30.755,56 € 

Total Cànoves 
i Samalús 

 
3.693,25 62.147,71 €  - -€  12,00 259,58 €  2.007,00 27.335,51 €  - -€  - -€  - -€  5.712,25 89.742,80 € 8.669,15 € 2.903,15 € 101.315,11 € 

21.749,20 € 2.766,32 € 18.944,86 € 2.766,32 € 55.088,41 € 

                     

      
 

 Figaró-
Montmany Social 184,50  3.234,55 €  - -€    - -€  651,50 8.802,03 €  - -€  - -€  - -€  836,00 12.036,58 € 1.162,73 € 389,38 € 13.588,69 € 

2.717,95 €   2.036,66 €   8.834,08 € 

 
Dependència 591,00  9.890,96 €  - -€    - -€  287,00 4.074,32 €  - -€  - -€  - -€  878,00 13.965,29 € 1.349,05 € 451,77 € 15.766,11 € 

2.623,81 € 1.124,38 € 2.518,40 € 1.124,38 € 8.375,14 € 

Total Figaró-
Montmany 

 
775,50 13.125,51 €  - -€    - -€  938,50 12.876,35 €  - -€  - -€  - -€  1.714,00 26.001,87 € 2.511,78 € 841,15 € 29.354,80 € 

5.341,76 € 1.124,38 € 4.555,06 € 1.124,38 € 17.209,22 € 

                     

      
 

 Fogars de 
Montclús Social - -€  - -€    - -€  68,00  899,36 €  - -€  - -€  - -€   68,00 899,36 € 86,88 € 29,09 € 1.015,33 € 

285,57 € 215,87 € 0,00 € 0,00 € 513,89 € 

Total Fogars 
de Montclús 

 
- -€  - -€    - -€  68,00  899,36 €  - -€  - -€  - -€   68,00 899,36 € 86,88 € 29,09 € 1.015,33 € 

285,57 € 215,87 € 0,00 € 0,00 € 513,89 € 

                     

      
 

 
Gualba Social 266,50  4.420,00 €  - -€    - -€  304,00 3.982,08 €  - -€  - -€  - -€  570,50 8.402,08 € 811,64 € 271,80 € 9.485,52 € 

2.298,21 €   1.754,23 €   5.433,09 € 

 
Dependència 745,00 12.227,35 €  - -€  112,00 2.123,56 €  5,00 62,60 €  - -€  - -€  - -€  862,00 14.413,51 € 1.392,35 € 466,27 € 16.272,13 € 

3.365,71 € 960,98 € 2.700,99 € 960,98 € 8.283,46 € 

Total Gualba 
 

1.011,50 16.647,35 €  - -€  112,00 2.123,56 €  309,00 4.044,68 €  - -€  - -€  - -€  1.432,50 22.815,59 € 2.203,99 € 738,08 € 25.757,65 € 
5.663,92 € 960,98 € 4.455,22 € 960,98 € 13.716,55 € 

                     

      
 

 
La Garriga Social 97,00  1.605,79 €  - -€    - -€  1.144,00 15.625,04 €  - -€  - -€  - -€  1.241,00 17.230,83 € 1.664,50 € 557,41 € 19.452,75 € 

4.376,33 €   3.246,76 €   11.829,66 € 

 
Dependència 208,00  3.465,84 €  - -€    - -€  80,00 1.097,41 €  - -€  - -€  - -€  288,00 4.563,25 € 440,81 € 147,62 € 5.151,68 € 

1.256,88 € 1.577,63 € 1.313,73 € 1.577,63 € -574,20 € 

Total La 
Garriga 

 
305,00  5.071,63 €  - -€    - -€  1.224,00 16.722,45 €  - -€  - -€  - -€  1.529,00 21.794,08 € 2.105,31 € 705,03 € 24.604,42 € 

5.633,21 € 1.577,63 € 4.560,50 € 1.577,63 € 11.255,46 € 

                     

      
 

 
La Llagosta  Social 2.080,50 35.038,01 €  - -€    - -€  838,50 11.602,19 €  93,00 137,34 €  50,00 312,12 €  98,00 873,52 €  3.160,00 47.963,18 € 4.633,24 € 1.551,59 € 54.148,01 € 

12.107,30 €   9.466,16 €   32.574,55 € 



 
 

 

 

 
 

Municipi Tipus 

Servei de 
cura 

persona i 
llar 

(hores) 

Servei de cura 
persona i llar 
(cost 4% IVA 

incl) 

Servei 
de cura 
persona 

i llar 
"integra

dor" 
(hores) 

Servei de 
cura 

persona i 
llar 

"integrad
or" (cost 
4% IVA 

incl) 

Servei 
de cura 
persona 

i llar 
(hores 

no 
ordinàri

es) 

Servei de 
cura 

persona i 
llar (hores 

no 
ordinàries) 
(cost 4% 
IVA incl) 

Servei de 
neteja de 

la llar 
(hores) 

Servei de 
neteja de la 
llar (cost 4% 

IVA incl) 

Serveis 
comple
mentari

s 
"àpats 
domicili

" 
(hores) 

Serveis 
complem
entaris 
"àpats 

domicili" 
(cost 4% 
IVA incl) 

Serve
is 

comp
leme
ntaris 
(buga
deria) 
(hore

s) 

Serveis 
complem
entaris 

"bugaderi
a" (cost 
4% IVA 

incl) 

Servei
s 

compl
ement

aris 
"bany 
adapt

at" 
(hores

) 

Serveis 
complem
entaris 
"bany 

adaptat" 
(cost 4% 
IVA incl) 

 Total 
hores 

  Cost servei 
 Cost de 

gestió 
(0,0966) 

 Costos 
indirectes 
(2,95%) 

IMPORT A 
SATISFER 
ANY 2020 

Liquidació 
1r trimestre 
2020 (cost 

servei + 
cost gestió) 

Liquidació 
1r 

trimestre 
2020 

(costos 
indirectes) 

Liquidació 
2n trimestre 
2020 (cost 

servei + 
cost gestió) 

Liquidació 
2n 

trimestre 
2020 

(costos 
indirectes) 

IMPORT A 
SATISFER EN 

CAS QUE 
S'HAGIN 

ABONAT LES 
LIQUIDACION
S DEL 1R I 2N 
TRIMESTRE 

(Import a 
satisfer any 

2020 - 
liquidació 1r i 
2n trimestre) 

 
Dependència 3.461,00 57.663,18 €  - -€    - -€  575,00 7.694,02 €  78,00 398,15 €  - -€  - -€  4.114,00 65.755,36 € 6.351,97 € 2.127,17 € 74.234,49 € 

18.088,19 € 4.772,10 € 15.565,26 € 4.772,10 € 31.036,84 € 

Total La 
Llagosta  

 
5.541,50 92.701,19 €  - -€    - -€  1.413,50 19.296,21 €  171,00 535,50 €  50,00 312,12 €  98,00 873,52 €  7.274,00 113.718,53 € 10.985,21 € 3.678,76 € 128.382,51 € 

30.195,49 € 4.772,10 € 25.031,42 € 4.772,10 € 63.611,39 € 

                     

      
 

 L'Ametlla del 
Vallès  Social 1.666,92 28.926,74 €  - -€    - -€  223,00 3.090,32 €  - -€  - -€  - -€  1.889,92 32.017,05 € 3.092,85 € 1.035,74 € 36.145,64 € 

7.034,63 €   4.045,05 €   25.065,96 € 

 
Dependència 1.619,00 26.968,53 €  - -€    - -€  -   -€  - -€  - -€  - -€  1.619,00 26.968,53 € 2.605,16 € 872,42 € 30.446,11 € 

8.487,83 € 3.208,89 € 5.486,14 € 3.208,89 € 10.054,36 € 

Total 
L'Ametlla del 
Vallès  

 
3.285,92 55.895,26 €  - -€    - -€  223,00 3.090,32 €  - -€  - -€  - -€  3.508,92 58.985,58 € 5.698,01 € 1.908,17 € 66.591,75 € 

15.522,46 € 3.208,89 € 9.531,19 € 3.208,89 € 35.120,32 € 

                     

      
 

 Les 
Franqueses del 
Vallès  Social 3.322,00 55.721,21 €  - -€    - -€  3.942,83 54.234,46 €  - -€  - -€  - -€  7.264,83 109.955,67 € 10.621,72 € 3.557,03 € 124.134,42 € 

28.900,57 €   22.501,61 €   72.732,24 € 

 
Dependència 3.405,00 56.904,74 €  - -€    - -€  1.639,00 22.293,79 €  - -€  - -€  - -€  5.044,00 79.198,54 € 7.650,58 € 2.562,05 € 89.411,17 € 

18.901,49 € 7.756,49 € 18.570,39 € 7.756,49 € 36.426,30 € 

Total Les 
Franqueses 
del Vallès  

 
6.727,00 112.625,95 €  - -€    - -€  5.581,83 76.528,25 €  - -€  - -€  - -€  12.308,83 189.154,20 € 18.272,30 € 6.119,08 € 213.545,58 € 

47.802,06 € 7.756,49 € 41.072,01 € 7.756,49 € 109.158,53 € 

                     

      
 

 
Martorelles Social 1.098,00 18.184,64 €  - -€    - -€  1.489,00 20.464,23 €  - -€  - -€  - -€  2.587,00 38.648,86 € 3.733,48 € 1.250,28 € 43.632,62 € 

12.375,69 €   7.382,21 €   23.874,72 € 

 
Dependència 1.422,75 23.691,00 €  - -€    - -€  605,50 8.121,16 €  - -€  - -€  - -€  2.028,25 31.812,16 € 3.073,06 € 1.029,11 € 35.914,33 € 

9.366,62 € 2.931,72 € 7.486,30 € 2.931,72 € 13.197,97 € 

Total 
Martorelles 

 
2.520,75 41.875,64 €  - -€    - -€  2.094,50 28.585,39 €  - -€  - -€  - -€  4.615,25 70.461,03 € 6.806,54 € 2.279,39 € 79.546,96 € 

21.742,31 € 2.931,72 € 14.868,51 € 2.931,72 € 37.072,69 € 

                     

      
 

 Montornès del 
Vallès Social 1.333,75 22.281,60 €  - -€    - -€  46,50  563,88 €  - -€  - -€  - -€  1.380,25 22.845,48 € 2.206,87 € 739,04 € 25.791,40 € 

7.491,82 €   5.554,18 €   12.745,40 € 

 
Dependència 1.876,33 31.187,17 €  - -€    - -€  454,00 6.173,69 €  - -€  - -€  - -€  2.330,33 37.360,86 € 3.609,06 € 1.208,61 € 42.178,53 € 

8.718,96 € 2.690,43 € 9.350,38 € 2.690,43 € 18.728,33 € 

Total 
Montornès del 
Vallès 

 
3.210,08 53.468,77 €  - -€    - -€  500,50 6.737,57 €  - -€  - -€  - -€  3.710,58 60.206,34 € 5.815,93 € 1.947,66 € 67.969,92 € 

16.210,77 € 2.690,43 € 14.904,56 € 2.690,43 € 31.473,73 € 

                     

      
 

 
Montseny Dependència 28,00 473,59 €  - -€    - -€  8,00  106,56 €  - -€  - -€  - -€   36,00 580,15 € 56,04 € 18,77 € 654,96 € 

        654,96 € 

Total 
Montseny 

 
28,00 473,59 €  - -€    - -€  8,00  106,56 €  - -€  - -€  - -€   36,00 580,15 € 56,04 € 18,77 € 654,96 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 654,96 € 

                     

      
 

 Parets del 
Vallès Social 146,00  2.805,41 €  - -€    - -€  -   -€  - -€  - -€  - -€  146,00 2.805,41 € 271,00 € 90,75 € 3.167,17 € 

        3.167,17 € 

 
Dependència 2.271,25 37.908,73 €  - -€    - -€  -   -€  - -€  - -€  - -€  2.271,25 37.908,73 € 3.661,98 € 1.226,34 € 42.797,05 € 

10.164,03 € 3.255,06 € 10.750,33 € 3.255,06 € 15.372,57 € 

Total Parets 
del Vallès 

 
2.417,25 40.714,14 €  - -€    - -€  -   -€  - -€  - -€  - -€  2.417,25 40.714,14 € 3.932,99 € 1.317,09 € 45.964,22 € 

10.164,03 € 3.255,06 € 10.750,33 € 3.255,06 € 18.539,74 € 

                     

      
 

 Sant Antoni de 
Vilamajor Social 597,00 10.151,75 €  - -€    - -€  2.065,50 28.157,34 €  - -€  - -€  - -€  2.662,50 38.309,09 € 3.700,66 € 1.239,29 € 43.249,04 € 

10.267,25 €   7.331,61 €   25.650,18 € 

 
Dependència 1.463,50 24.452,38 €  - -€    - -€  986,00 13.125,63 €  - -€  - -€  - -€  2.449,50 37.578,01 € 3.630,04 € 1.215,64 € 42.423,69 € 

10.391,33 € 5.968,75 € 8.858,78 € 5.968,75 € 11.236,08 € 

Total Sant 
Antoni de 
Vilamajor 

 
2.060,50 34.604,13 €  - -€    - -€  3.051,50 41.282,98 €  - -€  - -€  - -€  5.112,00 75.887,10 € 7.330,69 € 2.454,93 € 85.672,72 € 

20.658,58 € 5.968,75 € 16.190,39 € 5.968,75 € 36.886,26 € 

                     

      
 

 
Sant Celoni Social 1.790,00 30.269,89 €  - -€    - -€  2.137,25 29.366,87 €  - -€  - -€  - -€  3.927,25 59.636,76 € 5.760,91 € 1.929,23 € 67.326,90 € 

12.949,30 €   13.443,14 €   40.934,46 € 

 
Dependència 6.893,01 116.476,79 €  - -€    - -€  1.124,50 15.581,64 €  - -€  - -€  - -€  8.017,51 132.058,44 € 12.756,85 € 4.272,05 € 149.087,33 € 

27.075,89 € 10.077,96 € 26.598,68 € 10.077,96 € 75.256,84 € 

Total Sant 
Celoni 

 
8.683,01 146.746,68 €  - -€    - -€  3.261,75 44.948,51 €  - -€  - -€  - -€  11.944,76 191.695,20 € 18.517,76 € 6.201,28 € 216.414,24 € 

40.025,20 € 10.077,96 € 40.041,82 € 10.077,96 € 116.191,30 € 

                     

      
 

 



 
 

 

 

 
 

Municipi Tipus 

Servei de 
cura 

persona i 
llar 

(hores) 

Servei de cura 
persona i llar 
(cost 4% IVA 

incl) 

Servei 
de cura 
persona 

i llar 
"integra

dor" 
(hores) 

Servei de 
cura 

persona i 
llar 

"integrad
or" (cost 
4% IVA 

incl) 

Servei 
de cura 
persona 

i llar 
(hores 

no 
ordinàri

es) 

Servei de 
cura 

persona i 
llar (hores 

no 
ordinàries) 
(cost 4% 
IVA incl) 

Servei de 
neteja de 

la llar 
(hores) 

Servei de 
neteja de la 
llar (cost 4% 

IVA incl) 

Serveis 
comple
mentari

s 
"àpats 
domicili

" 
(hores) 

Serveis 
complem
entaris 
"àpats 

domicili" 
(cost 4% 
IVA incl) 

Serve
is 

comp
leme
ntaris 
(buga
deria) 
(hore

s) 

Serveis 
complem
entaris 

"bugaderi
a" (cost 
4% IVA 

incl) 

Servei
s 

compl
ement

aris 
"bany 
adapt

at" 
(hores

) 

Serveis 
complem
entaris 
"bany 

adaptat" 
(cost 4% 
IVA incl) 

 Total 
hores 

  Cost servei 
 Cost de 

gestió 
(0,0966) 

 Costos 
indirectes 
(2,95%) 

IMPORT A 
SATISFER 
ANY 2020 

Liquidació 
1r trimestre 
2020 (cost 

servei + 
cost gestió) 

Liquidació 
1r 

trimestre 
2020 

(costos 
indirectes) 

Liquidació 
2n trimestre 
2020 (cost 

servei + 
cost gestió) 

Liquidació 
2n 

trimestre 
2020 

(costos 
indirectes) 

IMPORT A 
SATISFER EN 

CAS QUE 
S'HAGIN 

ABONAT LES 
LIQUIDACION
S DEL 1R I 2N 
TRIMESTRE 

(Import a 
satisfer any 

2020 - 
liquidació 1r i 
2n trimestre) 

Sant Esteve de 
Palautordera Social 279,00  4.670,37 €  - -€    - -€  92,00 1.276,64 €  - -€  - -€  - -€  371,00 5.947,01 € 574,48 € 192,38 € 6.713,88 € 

833,53 €   1.080,40 €   4.799,95 € 

 
Dependència 574,50  9.340,74 €  - -€    - -€  182,00 2.336,24 €  - -€  - -€  - -€  756,50 11.676,98 € 1.128,00 € 377,75 € 13.182,72 € 

3.405,17 € 949,94 € 3.806,21 € 949,94 € 4.071,46 € 

Total Sant 
Esteve de 
Palautordera 

 
853,50 14.011,11 €  - -€    - -€  274,00 3.612,88 €  - -€  - -€  - -€  1.127,50 17.623,99 € 1.702,48 € 570,13 € 19.896,59 € 

4.238,70 € 949,94 € 4.886,61 € 949,94 € 8.871,40 € 

                     

      
 

 Sant Fost de 
Campsentelles Social 1.620,75 27.148,49 €  24,00 519,17 €    - -€  1.216,50 16.637,87 €  - -€  - -€  - -€  2.861,25 44.305,52 € 4.279,91 € 1.433,27 € 50.018,70 € 

11.006,99 €   9.334,37 €   29.677,34 € 

 
Dependència 829,00 13.621,34 €  - -€    - -€  666,50 8.877,85 €  - -€  - -€  - -€  1.495,50 22.499,19 € 2.173,42 € 727,84 € 25.400,45 € 9.348,73 € 3.918,03 € 4.306,00 € 3.918,03 € 3.909,66 € 

Total Sant 
Fost de 
Campsentelles 

 
2.449,75 40.769,83 €  24,00 519,17 €    - -€  1.883,00 25.515,71 €  - -€  - -€  - -€  4.356,75 66.804,71 € 6.453,33 € 2.161,11 € 75.419,16 € 

20.355,72 € 3.918,03 € 13.640,38 € 3.918,03 € 33.587,00 € 

                     

      
 

 Sant Pere de 
Vilamajor Social 259,00  4.398,00 €  - -€    - -€  907,00 12.543,17 €  - -€  - -€  - -€  1.166,00 16.941,17 € 1.636,52 € 548,04 € 19.125,73 € 

4.197,04 €   2.865,92 €   12.062,77 € 

 
Dependència 1.122,50 18.829,68 €  - -€    - -€  864,00 11.720,47 €  - -€  - -€  - -€  1.986,50 30.550,15 € 2.951,14 € 988,29 € 34.489,58 € 

8.790,91 € 3.161,91 € 5.908,69 € 3.161,91 € 13.466,16 € 

Total Sant 
Pere de 
Vilamajor 

 
1.381,50 23.227,68 €  - -€    - -€  1.771,00 24.263,64 €  - -€  - -€  - -€  3.152,50 47.491,32 € 4.587,66 € 1.536,33 € 53.615,31 € 

12.987,96 € 3.161,91 € 8.774,60 € 3.161,91 € 25.528,93 € 

                     

      
 

 Santa Maria de 
Martorelles Social 173,00  2.729,28 €  - -€    - -€  -   -€  - -€  - -€  - -€  173,00 2.729,28 € 263,65 € 88,29 € 3.081,22 € 

1.068,40 € 346,30 € 1.017,52 €   649,00 € 

 
Dependència 272,00  4.557,86 €  - -€    - -€  21,75  307,11 €  - -€  - -€  - -€  293,75 4.864,97 € 469,96 € 157,38 € 5.492,30 € 

    983,60 € 346,30 € 4.162,40 € 

Total Santa 
Maria de 
Martorelles 

 
445,00  7.287,14 €  - -€    - -€  21,75  307,11 €  - -€  - -€  - -€  466,75 7.594,25 € 733,60 € 245,67 € 8.573,52 € 

1.068,40 € 346,30 € 2.001,13 € 346,30 € 4.811,40 € 

                     

      
 

 
Tagamanent Social 1,00 15,46 €  - -€    - -€  221,00 3.013,03 €  - -€  - -€  - -€  222,00 3.028,49 € 292,55 € 97,97 € 3.419,01 € 

930,85 € 440,40 € 409,24 € 440,40 € 1.198,12 € 

Total 
Tagamanent 

 
1,00 15,46 €  - -€    - -€  221,00 3.013,03 €  - -€  - -€  - -€  222,00 3.028,49 € 292,55 € 97,97 € 3.419,01 € 

930,85 € 440,40 € 409,24 € 440,40 € 1.198,12 € 

                     

      
 

 
Vallgorguina Social 281,00  4.633,93 €  - -€    - -€  202,00 2.657,04 €  - -€  - -€  - -€  483,00 7.290,97 € 704,31 € 235,86 € 8.231,14 € 

1.697,81 €   1.808,06 €   4.725,27 € 

 
Dependència 812,00 13.250,36 €  - -€    - -€  66,00  855,12 €  - -€  - -€  - -€  878,00 14.105,48 € 1.362,59 € 456,31 € 15.924,38 € 

4.206,66 € 1.101,42 € 3.684,17 € 1.101,42 € 5.830,71 € 

Total 
Vallgorguina 

 
1.093,00 17.884,29 €  - -€    - -€  268,00 3.512,16 €  - -€  - -€  - -€  1.361,00 21.396,45 € 2.066,90 € 692,17 € 24.155,52 € 

5.904,47 € 1.101,42 € 5.492,23 € 1.101,42 € 10.555,98 € 

                     

      
 

 
Vallromanes Social 307,08  5.064,50 €  - -€    - -€  466,00 6.005,76 €  - -€  - -€  - -€  773,08 11.070,27 € 1.069,39 € 358,12 € 12.497,77 € 

2.458,91 €   2.204,09 €   7.834,77 € 

 
Dependència 823,50 13.104,65 €  - -€    - -€  178,00 2.319,98 €  - -€  - -€  - -€  1.001,50 15.424,63 € 1.490,02 € 498,98 € 17.413,63 € 

7.031,16 € 1.721,28 € 3.754,82 € 1.721,28 € 3.185,10 € 

Total 
Vallromanes 

 
1.130,58 18.169,15 €  - -€    - -€  644,00 8.325,74 €  - -€  - -€  - -€  1.774,58 26.494,90 € 2.559,41 € 857,10 € 29.911,41 € 

9.490,07 € 1.721,28 € 5.958,91 € 1.721,28 € 11.019,86 € 

                     

      
 

 Vilanova del 
Vallès Social 646,42 10.697,63 €  - -€    - -€  443,50 6.006,05 €  - -€  - -€  - -€  1.089,92 16.703,69 € 1.613,58 € 540,36 € 18.857,62 € 

5.260,66 € 710,19 € 3.876,28 € 523,30 € 8.487,20 € 

 
Dependència 1.720,75 29.070,60 €  - -€    - -€  828,50 11.194,51 €  - -€  - -€  - -€  2.549,25 40.265,11 € 3.889,61 € 1.302,56 € 45.457,28 € 

11.470,63 € 1.548,54 € 6.700,02 € 904,50 € 24.833,58 € 

Total Vilanova 
del Vallès 

 
2.367,17 39.768,23 €  - -€    - -€  1.272,00 17.200,56 €  - -€  - -€  - -€  3.639,17 56.968,79 € 5.503,19 € 1.842,92 € 64.314,90 € 

16.731,29 € 2.258,72 € 10.576,30 € 1.427,80 € 33.320,78 € 

                     

      
 

 

Total general 
 

59.925,34 1.006.818,92 €  24,00 519,17 €  179,00 3.451,58 €  30.366,33 413.425,73 €  171,00 535,50 €  50,00 312,12 €  98,00 873,52 €  90.813,67 1.425.936,54 € 137.745,47 € 46.128,62 € 1.609.810,62 € 364.478,72 € 67.599,64 € 309.804,01 € 66.552,85 € 801.375,40 € 

 

 



 
 
 

 

 
 

Per tant, PROPOSO,      
 
1. Que s’adjunti el quadre que consta al punt 3 d’aquest informe a l’informe per liquidar el 

conveni per aprovar la liquidació per a l’any 2020 del conveni per a la gestió i la prestació 
del servei d’ajuda a domicili entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental amb diversos 
ajuntaments de la comarca.” 

 
3. El 19 de gener de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i 

ha dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. 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.” 
 

2. 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. 

 
3. 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. 

 
4. L’article 16.2 de la LSS estableix 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. 

 
5. L’article 17.i) de la LSS preveu que correspon als serveis socials bàsics la prestació 

de serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de 
convivència. 
 



 
 
 

 

 
 

6. 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. 
 

7. L’article 21.2.j) de la LSS estableix com una prestació de servei l'atenció domiciliària. 
 

8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials, 

defineix la prestació del servei d’ajuda a domicili com a garantida i el descriu com un 
conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la 
persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i 
suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o 
d’integració social o manca d’autonomia personal.   
 

11. 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. 
 



 
 
 

 

 
 

12. 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. 

 
13. 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. 

 
14. 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. 

 
15. 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. 
 

16. 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. 

 
17. 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. 

 
18. 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. 

 
19. 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.” 
 

20. 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.” 
 

21. 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. 



 
 
 

 

 
 

 
22. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a 

les persones en situació de dependència. 
 
23. 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. 
 

24. 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. 
 

25. 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. 
 

26. 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. 

 
27. 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. 

 
28. 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. 
 

29. L’article 66.1 de la LSS preveu que en les prestacions de serveis garantides no 
gratuïtes, la Generalitat ha d'establir en la Cartera de serveis socials el mòdul social i 
la participació econòmica dels usuaris en llur cost. 
 

30. L’article 67 de la LSS estableix el següent: 
 
“1. L'Administració, per a determinar la participació dels usuaris, ha de tenir en compte 
la naturalesa del servei, el cost de referència, la capacitat econòmica de l'usuari o 



 
 
 

 

 
 

usuària, especialment el seu nivell de renda, i el sector de població a qui s'adreça la 
prestació o el servei. 

 
2. La determinació de les participacions s'ha de fonamentar en els principis d'equitat, 
solidaritat i redistribució. La Generalitat ha d'establir i regular un sistema de 
bonificacions per a la participació en les prestacions garantides, per tal d'atendre 
situacions d'insuficiència de recursos de l'usuari o usuària. Les bonificacions s'han 
d'establir en funció del nivell de renda personal i de les obligacions econòmiques 
respecte a les persones que l'usuari o usuària tingui a càrrec. 
 
3. En el supòsit a què fa referència l'article 66.2, l'usuari o usuària pot participar en el 
cost del servei mitjançant l'aplicació compensatòria en origen de les pensions 
econòmiques públiques de les quals pugui ésser beneficiari. 
 
4. No s'ha d'excloure ningú dels serveis o prestacions garantits per manca de 
recursos econòmics. Tampoc no s'ha de condicionar la qualitat del servei o la prioritat 
o urgència de l'atenció a la participació econòmica.” 

 
31. La Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, 

de 5 de març.  
 

32. El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 13 d’abril de 2011 va aprovar 
l’establiment del servei públic Servei d’ajuda a domicili. El reglament del servei públic 
d’Ajuda a Domicili, en endavant el REGLAMENT, ha estat publicat sense errors en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 27 de juliol de 2011. 

 
33. L’article 4.1 del REGLAMENT defineix el servei bàsic d’ajuda a domicili:  

 
“El servei bàsic d’ajuda a domicili és el conjunt d’actuacions que configuren el nivell 
mínim d’atenció a la persona que es presta en el seu domicili. Aquestes actuacions 
tenen caràcter assistencial, preventiu, socioeducatiu  per persones i nuclis familiars i 
de suport a les persones cuidadores no professionals. Està contingut dins del pla 
d’atenció social i comprèn el servei de cura de la persona i de la llar i/o el servei de 
neteja de la llar.” 
 

34. L’article 4.1.2 del REGLAMENT defineix el servei de cura de la persona i de la llar:  
 
“El servei de cura de la persona i de la llar inclou les actuacions de caràcter personal i 
les actuacions de suport a altres persones cuidadores no professionals. 
 
Comprèn les activitats i tasques que fonamentalment recauen sobre les persones 
usuàries i que s’adrecen a promoure i mantenir la seva autonomia personal, a 
fomentar hàbits adequats de conducta i a adquirir habilitats bàsiques pel 
desenvolupament personal en el domicili i en la seva relació amb la comunitat. 
 
En forma part l’atenció personal, com a ara la higiene i la cura personal, l’alimentació, 
el suport al seguiment mèdic i la presa de la medicació, les mobilitzacions, els 
acompanyaments fora del domicili, el suport emocional o el suport administratiu i de 
l’economia domèstica. 
 
També en forma part l’aprenentatge d’hàbits, com ara l’afavoriment de l’auto-cura, el 
manteniment de la llar, la socialització, el suport en tasques d’atenció, 
l’acompanyament i cura a menors, la preparació del menjar en el domicili, les compres 
domèstiques i en general tots aquells que fomentin el desenvolupament i autonomia 



 
 
 

 

 
 

personal.  
 
Formen part d’aquesta categoria les actuacions de suport a les persones cuidadores 
no professionals, les quals constitueixen la xarxa natural d’atenció a les persones 
beneficiàries del servei. Són actuacions adreçades a millorar les capacitats de cura i a 
prevenir situacions d’esgotament emocional, com ara l’assessorament, el suport en la 
utilització de tècniques i eines d’atenció a la persona o el suport emocional.” 

 
35. L’article 4.1.3 del REGLAMENT defineix el servei de neteja de la llar: 

 
“El servei de neteja de la llar inclou les actuacions de caràcter domèstic. 
 
Són activitats i tasques adreçades fonamentalment a la cura de la llar com a suport a 
l’autonomia personal i de la unitat de convivència. Formen part d’aquestes actuacions 
les activitats i tasques de preparació del menjar en el domicili, les compres 
domèstiques, el rentat i cura de la roba en el domicili, la neteja de la llar, la neteja de 
xoc i els petits manteniments, com ara canvis de bombetes o ampolles de butà. 
 
La neteja de la llar comprèn únicament la neteja dels espais que s’utilitzen en el 
desenvolupament de la vida diària de la persona beneficiària. Aquest servei no inclou 
els patis exteriors, zones  comunitàries o veïnals, tals com escales, patis de la 
comunitat o altres.” 

 
36. L’article 4.3 del REGLAMENT defineix els serveis complementaris d’ajuda a domicili:  

 
“Els serveis complementaris d’ajuda a domicili estan formats per un conjunt d’activitats 
de segon nivell que poden prestar-se amb caràcter puntual o continuat, per empreses 
i/o professionals. 
 
Son serveis complementaris la bugaderia externa, el menjar a domicili- àpats a 
domicili, els arranjaments pel condicionament de la llar, les ajudes tècniques per a 
l’autonomia personal, la perruqueria, la podologia, les activitats de manteniment de les 
funcions físiques i motores de la persona i els altres recollits en el Pla d’atenció social 
individual, familiar o convivencial.” 

 
37. L’article 62.5 de la LSS preveu que l'ens local titular de l'àrea bàsica de serveis 

socials pot decidir el sistema de provisió de serveis, per a l'ajuda a domicili i la 
teleassistència, d'acord amb les formes de prestació que s'estableixin per reglament. 

 
38. L’article 11 del REGLAMENT estableix que el servei d’ajuda a domicili es gestiona de 

forma indirecta i corresponen al CONSELL COMARCAL les funcions de coordinació, 
seguiment, supervisió i avaluació. 
 

39. 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.  
 

40. 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. 

 
41. 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. 
 

42. 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. 
 

43. L’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 24 de desembre de 2019, 
d’aprovació del conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i els ajuntaments de d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, 
Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, les 
Franqueses del Vallès, la Garriga, Gualba, la Llagosta,  Lliçà d’Amunt, Martorelles, 
Montornès del Vallès, Montseny, Parets del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant 
Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de 
Vilamajor, Santa Maria de Martorelles, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes i 
Vilanova del Vallès. 
 

44. 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 d’una addenda econòmica al conveni per a la 

prestació del servei d’ajuda a domicili amb els ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del 
Vallès, Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, Fogars de 
Montclús, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Gualba, la Llagosta,  Lliçà d’Amunt, 
Martorelles, Montornès del Vallès, Montseny, Parets del Vallès, Sant Antoni de 
Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Fost de Campsentelles, 
Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Martorelles, Tagamanent, Vallgorguina, 
Vallromanes i Vilanova del Vallès, 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 / la senyora ____________________, alcalde / alcaldessa de 
l’Ajuntament de ___________________, assistit pel secretari / per la secretària de la 
corporació, el senyor / la senyora _____________________. 
 

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 / 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. 
 
Els secretaris / El secretari i la secretària 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 
econòmica al conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili, i 

 
EXPOSEN 

 
1. L'Administració de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i els consells comarcals 

estableixen convenis de cooperació per tal d'estendre de manera progressiva la cobertura 
de la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública, així com la coordinació, la 
cooperació financera i la cooperació tècnica d'acord amb les determinacions de la Cartera 
de Serveis Socials corresponent. 

 
2. El 24 de desembre de 2019, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar el 

contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili entre el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL COMARCAL i  
l’Ajuntament de __________________, en endavant l’AJUNTAMENT.  
 

3. El 20 de maig de 2020, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar el 
contingut i la signatura de l’addenda de modificació del conveni per a la prestació del 
servei d’ajuda a domicili, on s’inclogué a la fórmula de pagament els costos indirectes del 
13,5% que l’AJUNTAMENT ha de pagar al CONSELL COMARCAL per la prestació del 
servei d’ajuda a domicili en el municipi i s’hi afegí una disposició addicional amb el 
redactat següent:  
 

Les indemnitzacions, les compensacions, els danys i perjudicis o les quantitats per 
qualsevol concepte reconegudes en una resolució administrativa o judicial que puguin 
originar-se a favor dels contractistes i a les quals hagi de fer front el CONSELL 
COMARCAL en relació amb les hores del servei d’ajuda a domicili que no s’han prestat 
per raó de la situació de fet Covid-19 són a càrrec de l’AJUNTAMENT i s’inclouen en el 
sistema de liquidacions previst en el pacte sisè d’aquest conveni. 
 
Nogensmenys, en el cas que el CONSELL COMARCAL percebi imports d’altres 
administracions destinades a fer front als conceptes esmentats en el paràgraf 
precedent minoraran en l’import que correspongui la quantitat a la qual hagi de fer front 
l’AJUNTAMENT. 

 
4. 1En el mes de juliol i agost de 2020, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

notificà a l’AJUNTAMENT a través de la plataforma EACAT la liquidació del primer i segon 
trimestre del 2020 del conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili. Cal dir que el 
càlculs dels costos indirectes d’aquestes liquidacions no es correspongué amb la fórmula 
establerta al conveni.  
 

5. Pel que fa al percentatge de costos indirectes aplicables a l’any 2020, finalment, el 
percentatge que s’ha d’aplicar és del 2,95% enlloc del 13,5% establert. 

 
6. Pel que fa a la disposició addicional del conveni, per raó de la situació de fet Covid-19, 

prèvia petició del contractista i davant la impossibilitat d’executar parcialment el contracte 
per a la prestació del servei d’ajuda a domicili formalitzat entre el Consell Comarcal del 

                                                
1 El redactat d’aquest apartat per a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès és el següent: En el mes de juliol i agost de 2020, el 

gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental notificà a l’AJUNTAMENT a través de la plataforma EACAT la liquidació del 
primer i segon trimestre del conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili. Posteriorment, al mes d’octubre de 
2020, el CONSELL COMARCAL feu una rectificació de les liquidacions practicades i es notificà a l’AJUNTAMENT.   



 
 
 

 

 
 

Vallès Oriental i  AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión 
temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, mitjançant el Decret de Presidència 
del Consell Comarcal núm. 2020PRES000178 de 12 de maig de 2020, es suspengué 
parcialment el contracte esmentat.  

 
Aquesta suspensió es fonamentà amb 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 

 
En relació amb la suspensió parcial del contracte i llur impossibilitat d’execució parcial, l’11 
de març de 2021, el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va estimar parcialment la 
reclamació d’indemnització d’AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus 
Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, en concepte 
de despeses salarials, per un import de 46.297,71 euros.  
 
La indemnització tingué com a fonament normatiu el 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. 
 

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir 
aquesta addenda econòmica al conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili que 
subjecten als següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte 

 
L’objecte d’aquesta addenda econòmica és la liquidació dels imports corresponents a l’any 
2020 en relació amb el pacte cinquè del conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili 
entre el CONSELL COMARCAL i  l’AJUNTAMENT, aplicant per aquella anualitat un 
percentatge de costos indirectes dels serveis del 2,95% enlloc del 13,5% que s’hi preveu.   
 
Així mateix, és objecte d’aquesta addenda econòmica la liquidació de l’import que ha de fer 
front l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL en relació amb la indemnització aprovada pel 
CONSELL COMARCAL al contractista del servei en el Ple d’11 de març de 2021 per raó de la 
situació de fet Covid-19.  

 
Segon. Liquidació dels imports  
 
1. La liquidació de l’import corresponent a l’any 2020 en relació amb el pacte cinquè del 

Conveni per a la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili entre el CONSELL COMARCAL i 
l’AJUNTAMENT és la següent:2  
 
*INCLOURE EL QUADRE DE CADA AJUNTAMENT.  

 
 

En el cas que l’AJUNTAMENT hagi satisfet al CONSELL COMARCAL quantitats per raó 
de la  primera i/o segona liquidació trimestrals de l’any 2020, l’import que resta per pagar 
per part de l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL corresponent a la liquidació de 
l’any 2020 és la diferència entre allò pagat i l’import corresponent al total de l’import a 
satisfer any 2020 del quadre transcrit.  

 
2. La liquidació de l’import en relació amb la indemnització aprovada pel CONSELL 

                                                
2 El contingut específic del quadre de liquidació per a cadascun dels ajuntaments és el que consta al segon punt de la part 

dispositiva d’aquesta proposta.  

  
 
 



 
 
 

 

 
 

COMARCAL al contractista del servei en el Ple d’11 de març de 2021 per raó de la 
situació de fet Covid-19 que ha de satisfer l’AJUNTAMENT al CONSELL COMARCAL és 
la següent:3  

 
*INCLOURE EL QUADRE DE CADA AJUNTAMENT. 

 
En el cas que el CONSELL COMARCAL percebi imports d’altres administracions 
destinades a fer front a la indemnització del contractista aprovada en el Ple comarcal d’11 
de març de 2021, aquests   minoraran en l’import que correspongui la quantitat a la qual 
hagi de fer front l’AJUNTAMENT. Si és aquest el cas, el CONSELL COMARCAL aprovarà 
una liquidació complementària i en regularitzarà els imports.  

 
 

Tercer. Pagament dels imports 
 
1. No més enllà del 31 de maig de 2022, l’AJUNTAMENT ha de pagar al CONSELL COMARCAL 

els imports que resultin de les liquidacions esmentades en el pacte precedent.  
 
2. 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.  

 
3. 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 
raó de les liquidacions esmentades o pels conceptes que preveu l’apartat 2 anterior d’aquest 
pacte.  

 
Quart. Conservació del conveni  
 
Aquesta addenda no suposa una modificació del percentatge de costos indirectes previst a la 
fórmula per la resta d’anualitats del conveni. El conveni segueix vigent en tot el seu contingut.  

 
Cinquè. Vigència 

 
Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i finalitza amb el compliment de les 
obligacions que s’hi preveuen.   
 
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 aquest document, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu 
contingut i el signen.” 

 
2. Aprovar les liquidacions i el contingut específic de l’addenda econòmica transcrita en 

el punt precedent en els termes següents:  
 

a) La liquidació dels imports corresponents a l’any 2020 del Conveni per a la 
prestació del Servei d’Ajuda a Domicili entre el Consell Comarcal i els ajuntaments 
i  el quadre de l’apartat 2.1 de l’addenda econòmica per a cadascun dels 
ajuntaments és el següent: 
  

                                                
3 El contingut específic del quadre de liquidació per a cadascun dels ajuntaments és el que consta al segon punt de la part 

dispositiva d’aquesta proposta.  
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Servei de 
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) 
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IVA incl) 

 Total 
hores 

  Cost servei 
 Cost de 

gestió 
(0,0966) 

 Costos 
indirectes 
(2,95%) 

IMPORT A 
SATISFER 
ANY 2020 

Liquidació 
1r trimestre 
2020 (cost 

servei + 
cost gestió) 

Liquidació 
1r 

trimestre 
2020 

(costos 
indirectes) 

Liquidació 
2n trimestre 
2020 (cost 

servei + 
cost gestió) 

Liquidació 
2n 

trimestre 
2020 

(costos 
indirectes) 

IMPORT A 
SATISFER EN 

CAS QUE 
S'HAGIN 

ABONAT LES 
LIQUIDACION
S DEL 1R I 2N 
TRIMESTRE 

(Import a 
satisfer any 

2020 - 
liquidació 1r i 
2n trimestre) 

Aiguafreda Social 935,00 15.926,25 €  - -€  6,00 110,64 €  1.446,00 19.866,41 €  - -€  - -€  - -€  2.387,00 35.903,30 € 3.468,26 € 1.161,46 € 40.533,02 € 
8.323,88 €   6.159,54 €   26.049,60 € 

 
Dependència 3.024,58 50.380,47 €  - -€  49,00 957,80 €  366,00 4.909,26 €  - -€  - -€  - -€  3.439,58 56.247,53 € 5.433,51 € 1.819,59 € 63.500,63 € 

16.074,09 € 5.418,86 € 12.807,35 € 5.418,86 € 23.781,47 € 

Total 
Aiguafreda 

 
3.959,58 66.306,72 €  - -€  55,00 1.068,43 €  1.812,00 24.775,67 €  - -€  - -€  - -€  5.826,58 92.150,83 € 8.901,77 € 2.981,05 € 104.033,65 € 

24.397,97 € 5.418,86 € 18.966,89 € 5.418,86 € 49.831,07 € 

                     

      
 

 
Campins Social 8,00 144,24 €  - -€    - -€  -   -€  - -€  - -€  - -€  8,00 144,24 € 13,93 € 4,67 € 162,84 € 

        162,84 € 

 
Dependència 53,00 823,09 €  - -€    - -€  18,00  225,36 €  - -€  - -€  - -€   71,00 1.048,45 € 101,28 € 33,92 € 1.183,65 € 

656,42 € 218,08 € 324,78 € 218,08 € -233,71 € 

Total Campins 
 

61,00 967,33 €  - -€    - -€  18,00  225,36 €  - -€  - -€  - -€   79,00 1.192,69 € 115,21 € 38,58 € 1.346,49 € 
656,42 € 218,08 € 324,78 € 218,08 € -70,87 € 

                     

      
 

 
Canovelles Social 1.545,00 26.794,40 €  - -€    - -€  627,00 8.558,72 €  - -€  - -€  - -€  2.172,00 35.353,13 € 3.415,11 € 1.143,66 € 39.911,90 € 

8.374,18 €   8.908,65 €   22.629,07 € 

 
Dependència 4.379,00 75.520,02 €  - -€    - -€  873,50 11.661,01 €  - -€  - -€  - -€  5.252,50 87.181,03 € 8.421,69 € 2.820,28 € 98.422,99 € 

18.348,15 € 758,12 € 24.958,41 € 758,12 € 53.600,19 € 

Total 
Canovelles 

 
5.924,00 102.314,42 €  - -€    - -€  1.500,50 20.219,73 €  - -€  - -€  - -€  7.424,50 122.534,15 € 11.836,80 € 3.963,94 € 138.334,89 € 

26.722,33 € 758,12 € 33.867,06 € 758,12 € 76.229,26 € 

                     

      
 

 Cànoves i 
Samalús Social 1.567,25 26.506,10 €  - -€  12,00 259,58 €  810,00 11.050,79 €  - -€  - -€  - -€  2.389,25 37.816,48 € 3.653,07 € 1.223,35 € 42.692,90 € 

10.309,01 €   8.051,04 €   24.332,85 € 

 
Dependència 2.126,00 35.641,61 €  - -€    - -€  1.197,00 16.284,72 €  - -€  - -€  - -€  3.323,00 51.926,33 € 5.016,08 € 1.679,80 € 58.622,21 € 

11.440,19 € 2.766,32 € 10.893,82 € 2.766,32 € 30.755,56 € 

Total Cànoves 
i Samalús 

 
3.693,25 62.147,71 €  - -€  12,00 259,58 €  2.007,00 27.335,51 €  - -€  - -€  - -€  5.712,25 89.742,80 € 8.669,15 € 2.903,15 € 101.315,11 € 

21.749,20 € 2.766,32 € 18.944,86 € 2.766,32 € 55.088,41 € 

                     

      
 

 Figaró-
Montmany Social 184,50  3.234,55 €  - -€    - -€  651,50 8.802,03 €  - -€  - -€  - -€  836,00 12.036,58 € 1.162,73 € 389,38 € 13.588,69 € 

2.717,95 €   2.036,66 €   8.834,08 € 

 
Dependència 591,00  9.890,96 €  - -€    - -€  287,00 4.074,32 €  - -€  - -€  - -€  878,00 13.965,29 € 1.349,05 € 451,77 € 15.766,11 € 

2.623,81 € 1.124,38 € 2.518,40 € 1.124,38 € 8.375,14 € 

Total Figaró-
Montmany 

 
775,50 13.125,51 €  - -€    - -€  938,50 12.876,35 €  - -€  - -€  - -€  1.714,00 26.001,87 € 2.511,78 € 841,15 € 29.354,80 € 

5.341,76 € 1.124,38 € 4.555,06 € 1.124,38 € 17.209,22 € 

                     

      
 

 Fogars de 
Montclús Social - -€  - -€    - -€  68,00  899,36 €  - -€  - -€  - -€   68,00 899,36 € 86,88 € 29,09 € 1.015,33 € 

285,57 € 215,87 € 0,00 € 0,00 € 513,89 € 

Total Fogars 
de Montclús 

 
- -€  - -€    - -€  68,00  899,36 €  - -€  - -€  - -€   68,00 899,36 € 86,88 € 29,09 € 1.015,33 € 

285,57 € 215,87 € 0,00 € 0,00 € 513,89 € 

                     

      
 

 
Gualba Social 266,50  4.420,00 €  - -€    - -€  304,00 3.982,08 €  - -€  - -€  - -€  570,50 8.402,08 € 811,64 € 271,80 € 9.485,52 € 

2.298,21 €   1.754,23 €   5.433,09 € 

 
Dependència 745,00 12.227,35 €  - -€  112,00 2.123,56 €  5,00 62,60 €  - -€  - -€  - -€  862,00 14.413,51 € 1.392,35 € 466,27 € 16.272,13 € 

3.365,71 € 960,98 € 2.700,99 € 960,98 € 8.283,46 € 

Total Gualba 
 

1.011,50 16.647,35 €  - -€  112,00 2.123,56 €  309,00 4.044,68 €  - -€  - -€  - -€  1.432,50 22.815,59 € 2.203,99 € 738,08 € 25.757,65 € 
5.663,92 € 960,98 € 4.455,22 € 960,98 € 13.716,55 € 

                     

      
 

 
La Garriga Social 97,00  1.605,79 €  - -€    - -€  1.144,00 15.625,04 €  - -€  - -€  - -€  1.241,00 17.230,83 € 1.664,50 € 557,41 € 19.452,75 € 

4.376,33 €   3.246,76 €   11.829,66 € 

 
Dependència 208,00  3.465,84 €  - -€    - -€  80,00 1.097,41 €  - -€  - -€  - -€  288,00 4.563,25 € 440,81 € 147,62 € 5.151,68 € 

1.256,88 € 1.577,63 € 1.313,73 € 1.577,63 € -574,20 € 

Total La 
Garriga 

 
305,00  5.071,63 €  - -€    - -€  1.224,00 16.722,45 €  - -€  - -€  - -€  1.529,00 21.794,08 € 2.105,31 € 705,03 € 24.604,42 € 

5.633,21 € 1.577,63 € 4.560,50 € 1.577,63 € 11.255,46 € 

                     

      
 

 
La Llagosta  Social 2.080,50 35.038,01 €  - -€    - -€  838,50 11.602,19 €  93,00 137,34 €  50,00 312,12 €  98,00 873,52 €  3.160,00 47.963,18 € 4.633,24 € 1.551,59 € 54.148,01 € 

12.107,30 €   9.466,16 €   32.574,55 € 

 
Dependència 3.461,00 57.663,18 €  - -€    - -€  575,00 7.694,02 €  78,00 398,15 €  - -€  - -€  4.114,00 65.755,36 € 6.351,97 € 2.127,17 € 74.234,49 € 

18.088,19 € 4.772,10 € 15.565,26 € 4.772,10 € 31.036,84 € 

Total La 
Llagosta  

 
5.541,50 92.701,19 €  - -€    - -€  1.413,50 19.296,21 €  171,00 535,50 €  50,00 312,12 €  98,00 873,52 €  7.274,00 113.718,53 € 10.985,21 € 3.678,76 € 128.382,51 € 

30.195,49 € 4.772,10 € 25.031,42 € 4.772,10 € 63.611,39 € 

                     

      
 

 L'Ametlla del 
Vallès  Social 1.666,92 28.926,74 €  - -€    - -€  223,00 3.090,32 €  - -€  - -€  - -€  1.889,92 32.017,05 € 3.092,85 € 1.035,74 € 36.145,64 € 

7.034,63 €   4.045,05 €   25.065,96 € 
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Liquidació 
1r trimestre 
2020 (cost 

servei + 
cost gestió) 
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Dependència 1.619,00 26.968,53 €  - -€    - -€  -   -€  - -€  - -€  - -€  1.619,00 26.968,53 € 2.605,16 € 872,42 € 30.446,11 € 

8.487,83 € 3.208,89 € 5.486,14 € 3.208,89 € 10.054,36 € 

Total 
L'Ametlla del 
Vallès  

 
3.285,92 55.895,26 €  - -€    - -€  223,00 3.090,32 €  - -€  - -€  - -€  3.508,92 58.985,58 € 5.698,01 € 1.908,17 € 66.591,75 € 

15.522,46 € 3.208,89 € 9.531,19 € 3.208,89 € 35.120,32 € 

                     

      
 

 Les 
Franqueses del 
Vallès  Social 3.322,00 55.721,21 €  - -€    - -€  3.942,83 54.234,46 €  - -€  - -€  - -€  7.264,83 109.955,67 € 10.621,72 € 3.557,03 € 124.134,42 € 

28.900,57 €   22.501,61 €   72.732,24 € 

 
Dependència 3.405,00 56.904,74 €  - -€    - -€  1.639,00 22.293,79 €  - -€  - -€  - -€  5.044,00 79.198,54 € 7.650,58 € 2.562,05 € 89.411,17 € 18.901,49 € 7.756,49 € 18.570,39 € 7.756,49 € 36.426,30 € 

Total Les 
Franqueses 
del Vallès  

 
6.727,00 112.625,95 €  - -€    - -€  5.581,83 76.528,25 €  - -€  - -€  - -€  12.308,83 189.154,20 € 18.272,30 € 6.119,08 € 213.545,58 € 

47.802,06 € 7.756,49 € 41.072,01 € 7.756,49 € 109.158,53 € 

                     

      
 

 
Martorelles Social 1.098,00 18.184,64 €  - -€    - -€  1.489,00 20.464,23 €  - -€  - -€  - -€  2.587,00 38.648,86 € 3.733,48 € 1.250,28 € 43.632,62 € 

12.375,69 €   7.382,21 €   23.874,72 € 

 
Dependència 1.422,75 23.691,00 €  - -€    - -€  605,50 8.121,16 €  - -€  - -€  - -€  2.028,25 31.812,16 € 3.073,06 € 1.029,11 € 35.914,33 € 

9.366,62 € 2.931,72 € 7.486,30 € 2.931,72 € 13.197,97 € 

Total 
Martorelles 

 
2.520,75 41.875,64 €  - -€    - -€  2.094,50 28.585,39 €  - -€  - -€  - -€  4.615,25 70.461,03 € 6.806,54 € 2.279,39 € 79.546,96 € 

21.742,31 € 2.931,72 € 14.868,51 € 2.931,72 € 37.072,69 € 

                     

      
 

 Montornès del 
Vallès Social 1.333,75 22.281,60 €  - -€    - -€  46,50  563,88 €  - -€  - -€  - -€  1.380,25 22.845,48 € 2.206,87 € 739,04 € 25.791,40 € 

7.491,82 €   5.554,18 €   12.745,40 € 

 
Dependència 1.876,33 31.187,17 €  - -€    - -€  454,00 6.173,69 €  - -€  - -€  - -€  2.330,33 37.360,86 € 3.609,06 € 1.208,61 € 42.178,53 € 

8.718,96 € 2.690,43 € 9.350,38 € 2.690,43 € 18.728,33 € 

Total 
Montornès del 
Vallès 

 
3.210,08 53.468,77 €  - -€    - -€  500,50 6.737,57 €  - -€  - -€  - -€  3.710,58 60.206,34 € 5.815,93 € 1.947,66 € 67.969,92 € 

16.210,77 € 2.690,43 € 14.904,56 € 2.690,43 € 31.473,73 € 

                     

      
 

 
Montseny Dependència 28,00 473,59 €  - -€    - -€  8,00  106,56 €  - -€  - -€  - -€   36,00 580,15 € 56,04 € 18,77 € 654,96 € 

        654,96 € 

Total 
Montseny 

 
28,00 473,59 €  - -€    - -€  8,00  106,56 €  - -€  - -€  - -€   36,00 580,15 € 56,04 € 18,77 € 654,96 € 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 654,96 € 

                     

      
 

 Parets del 
Vallès Social 146,00  2.805,41 €  - -€    - -€  -   -€  - -€  - -€  - -€  146,00 2.805,41 € 271,00 € 90,75 € 3.167,17 € 

        3.167,17 € 

 
Dependència 2.271,25 37.908,73 €  - -€    - -€  -   -€  - -€  - -€  - -€  2.271,25 37.908,73 € 3.661,98 € 1.226,34 € 42.797,05 € 

10.164,03 € 3.255,06 € 10.750,33 € 3.255,06 € 15.372,57 € 

Total Parets 
del Vallès 

 
2.417,25 40.714,14 €  - -€    - -€  -   -€  - -€  - -€  - -€  2.417,25 40.714,14 € 3.932,99 € 1.317,09 € 45.964,22 € 

10.164,03 € 3.255,06 € 10.750,33 € 3.255,06 € 18.539,74 € 

                     

      
 

 Sant Antoni de 
Vilamajor Social 597,00 10.151,75 €  - -€    - -€  2.065,50 28.157,34 €  - -€  - -€  - -€  2.662,50 38.309,09 € 3.700,66 € 1.239,29 € 43.249,04 € 

10.267,25 €   7.331,61 €   25.650,18 € 

 
Dependència 1.463,50 24.452,38 €  - -€    - -€  986,00 13.125,63 €  - -€  - -€  - -€  2.449,50 37.578,01 € 3.630,04 € 1.215,64 € 42.423,69 € 

10.391,33 € 5.968,75 € 8.858,78 € 5.968,75 € 11.236,08 € 

Total Sant 
Antoni de 
Vilamajor 

 
2.060,50 34.604,13 €  - -€    - -€  3.051,50 41.282,98 €  - -€  - -€  - -€  5.112,00 75.887,10 € 7.330,69 € 2.454,93 € 85.672,72 € 

20.658,58 € 5.968,75 € 16.190,39 € 5.968,75 € 36.886,26 € 

                     

      
 

 
Sant Celoni Social 1.790,00 30.269,89 €  - -€    - -€  2.137,25 29.366,87 €  - -€  - -€  - -€  3.927,25 59.636,76 € 5.760,91 € 1.929,23 € 67.326,90 € 

12.949,30 €   13.443,14 €   40.934,46 € 

 
Dependència 6.893,01 116.476,79 €  - -€    - -€  1.124,50 15.581,64 €  - -€  - -€  - -€  8.017,51 132.058,44 € 12.756,85 € 4.272,05 € 149.087,33 € 

27.075,89 € 10.077,96 € 26.598,68 € 10.077,96 € 75.256,84 € 

Total Sant 
Celoni 

 
8.683,01 146.746,68 €  - -€    - -€  3.261,75 44.948,51 €  - -€  - -€  - -€  11.944,76 191.695,20 € 18.517,76 € 6.201,28 € 216.414,24 € 

40.025,20 € 10.077,96 € 40.041,82 € 10.077,96 € 116.191,30 € 

                     

      
 

 Sant Esteve de 
Palautordera Social 279,00  4.670,37 €  - -€    - -€  92,00 1.276,64 €  - -€  - -€  - -€  371,00 5.947,01 € 574,48 € 192,38 € 6.713,88 € 

833,53 €   1.080,40 €   4.799,95 € 

 
Dependència 574,50  9.340,74 €  - -€    - -€  182,00 2.336,24 €  - -€  - -€  - -€  756,50 11.676,98 € 1.128,00 € 377,75 € 13.182,72 € 

3.405,17 € 949,94 € 3.806,21 € 949,94 € 4.071,46 € 

Total Sant 
Esteve de 
Palautordera 

 
853,50 14.011,11 €  - -€    - -€  274,00 3.612,88 €  - -€  - -€  - -€  1.127,50 17.623,99 € 1.702,48 € 570,13 € 19.896,59 € 

4.238,70 € 949,94 € 4.886,61 € 949,94 € 8.871,40 € 



 
 
 

 

 
 

Municipi Tipus 

Servei de 
cura 

persona i 
llar 

(hores) 

Servei de cura 
persona i llar 
(cost 4% IVA 

incl) 

Servei 
de cura 
persona 

i llar 
"integra

dor" 
(hores) 

Servei de 
cura 

persona i 
llar 

"integrad
or" (cost 
4% IVA 

incl) 

Servei 
de cura 
persona 

i llar 
(hores 

no 
ordinàri

es) 

Servei de 
cura 

persona i 
llar (hores 

no 
ordinàries) 
(cost 4% 
IVA incl) 

Servei de 
neteja de 

la llar 
(hores) 

Servei de 
neteja de la 
llar (cost 4% 

IVA incl) 

Serveis 
comple
mentari

s 
"àpats 
domicili

" 
(hores) 

Serveis 
complem
entaris 
"àpats 

domicili" 
(cost 4% 
IVA incl) 

Serve
is 

comp
leme
ntaris 
(buga
deria) 
(hore

s) 

Serveis 
complem
entaris 

"bugaderi
a" (cost 
4% IVA 

incl) 

Servei
s 

compl
ement

aris 
"bany 
adapt

at" 
(hores

) 

Serveis 
complem
entaris 
"bany 

adaptat" 
(cost 4% 
IVA incl) 

 Total 
hores 

  Cost servei 
 Cost de 

gestió 
(0,0966) 

 Costos 
indirectes 
(2,95%) 

IMPORT A 
SATISFER 
ANY 2020 

Liquidació 
1r trimestre 
2020 (cost 

servei + 
cost gestió) 

Liquidació 
1r 

trimestre 
2020 

(costos 
indirectes) 

Liquidació 
2n trimestre 
2020 (cost 

servei + 
cost gestió) 

Liquidació 
2n 

trimestre 
2020 

(costos 
indirectes) 

IMPORT A 
SATISFER EN 

CAS QUE 
S'HAGIN 

ABONAT LES 
LIQUIDACION
S DEL 1R I 2N 
TRIMESTRE 

(Import a 
satisfer any 

2020 - 
liquidació 1r i 
2n trimestre) 

                     

      
 

 Sant Fost de 
Campsentelles Social 1.620,75 27.148,49 €  24,00 519,17 €    - -€  1.216,50 16.637,87 €  - -€  - -€  - -€  2.861,25 44.305,52 € 4.279,91 € 1.433,27 € 50.018,70 € 

11.006,99 €   9.334,37 €   29.677,34 € 

 
Dependència 829,00 13.621,34 €  - -€    - -€  666,50 8.877,85 €  - -€  - -€  - -€  1.495,50 22.499,19 € 2.173,42 € 727,84 € 25.400,45 € 

9.348,73 € 3.918,03 € 4.306,00 € 3.918,03 € 3.909,66 € 

Total Sant 
Fost de 
Campsentelles 

 
2.449,75 40.769,83 €  24,00 519,17 €    - -€  1.883,00 25.515,71 €  - -€  - -€  - -€  4.356,75 66.804,71 € 6.453,33 € 2.161,11 € 75.419,16 € 

20.355,72 € 3.918,03 € 13.640,38 € 3.918,03 € 33.587,00 € 

                     

      
 

 Sant Pere de 
Vilamajor Social 259,00  4.398,00 €  - -€    - -€  907,00 12.543,17 €  - -€  - -€  - -€  1.166,00 16.941,17 € 1.636,52 € 548,04 € 19.125,73 € 

4.197,04 €   2.865,92 €   12.062,77 € 

 
Dependència 1.122,50 18.829,68 €  - -€    - -€  864,00 11.720,47 €  - -€  - -€  - -€  1.986,50 30.550,15 € 2.951,14 € 988,29 € 34.489,58 € 

8.790,91 € 3.161,91 € 5.908,69 € 3.161,91 € 13.466,16 € 

Total Sant 
Pere de 
Vilamajor 

 
1.381,50 23.227,68 €  - -€    - -€  1.771,00 24.263,64 €  - -€  - -€  - -€  3.152,50 47.491,32 € 4.587,66 € 1.536,33 € 53.615,31 € 

12.987,96 € 3.161,91 € 8.774,60 € 3.161,91 € 25.528,93 € 

                     

      
 

 Santa Maria de 
Martorelles Social 173,00  2.729,28 €  - -€    - -€  -   -€  - -€  - -€  - -€  173,00 2.729,28 € 263,65 € 88,29 € 3.081,22 € 

1.068,40 € 346,30 € 1.017,52 €   649,00 € 

 
Dependència 272,00  4.557,86 €  - -€    - -€  21,75  307,11 €  - -€  - -€  - -€  293,75 4.864,97 € 469,96 € 157,38 € 5.492,30 € 

    983,60 € 346,30 € 4.162,40 € 

Total Santa 
Maria de 
Martorelles 

 
445,00  7.287,14 €  - -€    - -€  21,75  307,11 €  - -€  - -€  - -€  466,75 7.594,25 € 733,60 € 245,67 € 8.573,52 € 

1.068,40 € 346,30 € 2.001,13 € 346,30 € 4.811,40 € 

                     

      
 

 
Tagamanent Social 1,00 15,46 €  - -€    - -€  221,00 3.013,03 €  - -€  - -€  - -€  222,00 3.028,49 € 292,55 € 97,97 € 3.419,01 € 

930,85 € 440,40 € 409,24 € 440,40 € 1.198,12 € 

Total 
Tagamanent 

 
1,00 15,46 €  - -€    - -€  221,00 3.013,03 €  - -€  - -€  - -€  222,00 3.028,49 € 292,55 € 97,97 € 3.419,01 € 

930,85 € 440,40 € 409,24 € 440,40 € 1.198,12 € 

                     

      
 

 
Vallgorguina Social 281,00  4.633,93 €  - -€    - -€  202,00 2.657,04 €  - -€  - -€  - -€  483,00 7.290,97 € 704,31 € 235,86 € 8.231,14 € 

1.697,81 €   1.808,06 €   4.725,27 € 

 
Dependència 812,00 13.250,36 €  - -€    - -€  66,00  855,12 €  - -€  - -€  - -€  878,00 14.105,48 € 1.362,59 € 456,31 € 15.924,38 € 

4.206,66 € 1.101,42 € 3.684,17 € 1.101,42 € 5.830,71 € 

Total 
Vallgorguina 

 
1.093,00 17.884,29 €  - -€    - -€  268,00 3.512,16 €  - -€  - -€  - -€  1.361,00 21.396,45 € 2.066,90 € 692,17 € 24.155,52 € 

5.904,47 € 1.101,42 € 5.492,23 € 1.101,42 € 10.555,98 € 

                     

      
 

 
Vallromanes Social 307,08  5.064,50 €  - -€    - -€  466,00 6.005,76 €  - -€  - -€  - -€  773,08 11.070,27 € 1.069,39 € 358,12 € 12.497,77 € 

2.458,91 €   2.204,09 €   7.834,77 € 

 
Dependència 823,50 13.104,65 €  - -€    - -€  178,00 2.319,98 €  - -€  - -€  - -€  1.001,50 15.424,63 € 1.490,02 € 498,98 € 17.413,63 € 

7.031,16 € 1.721,28 € 3.754,82 € 1.721,28 € 3.185,10 € 

Total 
Vallromanes 

 
1.130,58 18.169,15 €  - -€    - -€  644,00 8.325,74 €  - -€  - -€  - -€  1.774,58 26.494,90 € 2.559,41 € 857,10 € 29.911,41 € 

9.490,07 € 1.721,28 € 5.958,91 € 1.721,28 € 11.019,86 € 

                     

      
 

 Vilanova del 
Vallès Social 646,42 10.697,63 €  - -€    - -€  443,50 6.006,05 €  - -€  - -€  - -€  1.089,92 16.703,69 € 1.613,58 € 540,36 € 18.857,62 € 

5.260,66 € 710,19 € 3.876,28 € 523,30 € 8.487,20 € 

 
Dependència 1.720,75 29.070,60 €  - -€    - -€  828,50 11.194,51 €  - -€  - -€  - -€  2.549,25 40.265,11 € 3.889,61 € 1.302,56 € 45.457,28 € 

11.470,63 € 1.548,54 € 6.700,02 € 904,50 € 24.833,58 € 

Total Vilanova 
del Vallès 

 
2.367,17 39.768,23 €  - -€    - -€  1.272,00 17.200,56 €  - -€  - -€  - -€  3.639,17 56.968,79 € 5.503,19 € 1.842,92 € 64.314,90 € 

16.731,29 € 2.258,72 € 10.576,30 € 1.427,80 € 33.320,78 € 

                     

      
 

 

Total general 
 

59.925,34 1.006.818,92 €  24,00 519,17 €  179,00 3.451,58 €  30.366,33 413.425,73 €  171,00 535,50 €  50,00 312,12 €  98,00 873,52 €  90.813,67 1.425.936,54 € 137.745,47 € 46.128,62 € 1.609.810,62 € 364.478,72 € 67.599,64 € 309.804,01 € 66.552,85 € 801.375,40 € 

 

 

 
 
 



 
 
 

 

 

 
 
 

b) La liquidació de l’import corresponent als ajuntaments en relació amb la 
indemnització al contractista del servei aprovada pel Ple d’11 de març de 2021, 
d’acord amb la disposició addicional del conveni per a la prestació del servei d’ajuda 
a domicili, i el quadre de l’apartat 2.2 de l’addenda econòmica, són els següents:  

 
 

Municipi 
Hores 

indemnitzables 
validades 

Import 
indemnitzable 

Import hores 
noves a 

descomptar 

Import 
indemnització final 

Aiguafreda 386,00 4.508,95 € 1.596,09 € 2.891,92 € 

Cànoves i Samalús 180,50 1.708,80 € 1.871,65 € - € 

Figaró-Montmany 191,00 1.876,69 € 665,34 € 1.205,31 € 

La Garriga 61,00 594,40 € 204,82 € 386,57 € 

La Llagosta 638,50 5.871,61 € 1.013,37 € 4.844,72 € 

L'Ametlla del Vallès 459,50 4.886,81 € - € 4.886,81 € 

Les Franqueses del Vallès 281,00 2.435,65 € 328,81 € 2.101,66 € 

Martorelles 502,00 5.312,01 € 491,69 € 4.813,69 € 

Montornès del Vallès 115,50 1.114,94 € 771,68 € 332,90 € 

Sant Antoni de Vilamajor 318,00 2.630,44 € 184,80 € 2.442,76 € 

Sant Celoni 1.721,15 13.659,22 € 2.955,60 € 10.657,42 € 

Sant Fost de Campsentelles 375,75 3.876,74 € 1.493,99 € 2.361,02 € 

Sant Pere de Vilamajor 267,00 2.626,25 € 598,99 € 2.018,92 € 

Tagamanent 59,50 550,07 € - € 550,07 € 

Vallromanes 244,00 2.235,76 €   - € 2.235,76 € 

Vilanova del Vallès 588,00 5.901,71 € 1.315,54 € 4.568,18 € 
Total general 6.388,40 59.790,06 € 13.492,34 € 46.297,71 € 

 
 

3. Notificar aquest acord als ajuntaments interessats.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 31 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
La secretària accidental 
 
Us recordo que hem de tenir les pantalles obertes, per si algú no la tingués. 
 
El senyor Ignasi Martínez Murciano 
 
Disculpa Núria, en el xat ho he explicat, tinc poquíssima connexió i si obro la càmera no puc 
votar, per això abans no he pogut votar, em quedo sense connexió. 
 
El president 
 
Doncs així ho farem constar, perfecte. 
 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
 
7. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut. 



 
 
 

 

 

 
Llegit el dictamen de l’Àrea de Serveis Personals, de 19 de gener de 2022, que és el que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 10 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. El 24 de novembre de 2020, mitjançant registre d’entrada núm. E2020015238, l’Ajuntament 
ha fet arribar un escrit al Consell Comarcal, on manifesta la voluntat de desenvolupar 
polítiques de joventut al municipi i exposa la necessitat de disposar d’una assistència tècnica 
en matèria de joventut. 

2. El 17 de setembre de 2021, mitjançant registre d’entrada núm. E2021014339, l’Ajuntament ha 
fet arribar un nou escrit al Consell Comarcal, on reitera la necessitat i sol·licita una dedicació 
de 20 hores setmanals. 

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 Roca del Vallès 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. L’assistència tècnica comportaria la contractació, per part del Consell Comarcal, d’un/a 

tècnic/a de categoria A2 Nivell de destí 16 (tècnic/a mig/tja) per tal de donar suport al municipi 
per desenvolupar les polítiques de joventut, així com desenvolupar tasques similars al 
municipi de Gualba i al propi Servei Comarcal de Joventut del Vallès Oriental. 

6. El Consell Comarcal es comprometria a exercir les funcions descrites a l’epígraf 4 amb 
personal que disposés de la titulació i la qualificació professional adient amb una dedicació de 
20 hores setmanals. 

7. 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 20 HORES A LA SETMANA 
(regla de 3) 

53,33 % 872 h 25.310,97 € 

 
8. Aquest conveni entra en vigor l’1 de gener de 2022, sempre i quan: 

a. S’hagi fet efectiva la seva signatura per totes les parts implicades. 
b. El Consell Comarcal hi hagi pogut adscriure el personal necessari. 

9. En el cas que el CC no hi hagi pogut adscriure-hi el personal necessari, el conveni entrarà en 
vigor en la data que el Consell Comarcal comuniqui a l’Ajuntament, mitjançant la plataforma 
EACAT, un cop hi hagi pogut adscriure aquest personal. 

10. Pel que fa al règim econòmic, en el cas que la vigència del conveni abastés el període de l’1 
de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2022, l’Ajuntament haurà d’aportar al Consell 
Comarcal la quantitat de vint-i-cinc mil tres-cents deu euros amb noranta-set cèntims 
(25.310,97 EUR).  

11. El cost del servei i conseqüentment l’import a satisfer per part de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès 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. 

12. 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. 

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

14. 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 la Roca del Vallès 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, sempre i quan s’hagi fet efectiva la 



 
 
 

 

 

seva signatura per totes les parts implicades i el Consell Comarcal hi hagi pogut adscriure el 
personal necessari, i finalitzi el 31 de desembre de 2022. 
Si transcorregut l’1 de gener de 2022, el Consell Comarcal no ha pogut adscriure-hi el 
personal necessari, el conveni entrarà en vigor en la data que el Consell Comarcal comuniqui 
a l’Ajuntament, mitjançant la plataforma EACAT, un cop hi hagi pogut adscriure aquest 
personal. 

2. Reconèixer el dret reconegut vint-i-cinc mil tres-cents deu euros amb noranta-set cèntims 
(25.310,97 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46246 del pressupost de despeses 
i ingressos de l’exercici 2022.” 

 
2. El 19 de gener de 2022 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 la Roca del Vallès 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 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 
 

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 2020 i el 17 de setembre de 2021, mitjançant registres d’entrada 

núm. E2020015238 i E2021014339 del Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès manifesta que està interessat en què el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental li presti assistència tècnica en matèria de joventut amb una dedicació de 20 hores 
setmanals. 

 
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 la Roca del Vallès, 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 20 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, en el cas que la vigència del conveni abastés el període de l’1 de 
gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2022, l’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL 
COMARCAL el cost anual del servei xifrat en vint-i-cinc mil tres-cents deu euros amb noranta-set 
cèntims (25.310,97 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 dotze mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb 

quaranta-vuit cèntims (12.655,48 EUR), no més enllà del 30 de juny de 2022. 
 

b) Un segon pagament per import de dotze mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb quaranta-
nou cèntims (12.655,49 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. En el cas que d’acord amb les previsions del pacte sisè d’aquest conveni, l’inici de la prestació del 
servei fos posterior a l’1 de gener de 2022, l’import a satisfer per l’AJUNTAMENT serà el que 
correspongui proporcionalment al període de prestació de l’assistència tècnica.  

4. 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. 

5. 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 comprèn la 
prestació de l’assistència tècnica des de l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 2022, 
sempre i quan llur signatura sigui anterior a l’1 de gener de 2022 i el CONSELL COMARCAL hi hagi 
pogut adscriure el personal necessari.  

 
En el cas que la signatura del conveni es faci a partir de l’1 de gener de 2022, el període de prestació 
de l’assistència tècnica s’inicia el primer dia del mes següent i finalitza el 31 de desembre de 2022, 
sempre i quan el CONSELL COMARCAL hi hagi pogut adscriure el personal necessari.   

 
En el cas que el CONSELL COMARCAL no hagués pogut adscriure-hi el personal necessari, l’inici de 
la prestació de l’assistència serà aquella que comuniqui el CONSELL COMARCAL a l’AJUNTAMENT 
a través de la plataforma EACAT, finalitzant en tot cas a 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 reconegut vint-i-cinc mil tres-cents deu euros amb noranta-set cèntims 
(25.310,97 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 la Roca del Vallès.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova el dictamen per unanimitat dels 31 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
La senyora Imma Ortega i Martí abandona la sessió. 
 
PER URGÈNCIA 
 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits expedient X2022000835. 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 26 de gener de 2022, que és la que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 



 
 
 

 

 

 
El 26 de gener de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 
següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. La Resolució de 3 d’abril de 2020, del conseller d’Educació, per la qual es declara la suspensió 

dels contractes de menjador escolar dels centres educatius de titularitat del Departament 
d’Educació i es regula el procediment de compensació dels danys i perjudicis provocats per la 
declaració de l’estat d’alarma, modificada per Resolució de 5 de juny de 2020, reconeix en 
l’apartat 1 de la seva part dispositiva la impossibilitat de la prestació del servei de menjador 
escolar, en els termes següents: 

 
“Reconèixer la impossibilitat de la prestació del servei de menjador escolar en els centres 
d’educació infantil i primària i d’ensenyament secundari de titularitat del Departament d’Educació 
com a conseqüència del tancament d’aquests centres declarat per la Resolució SLT 719/2020, de 
12 de març, per la qual s'adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció 
pel SARS-CoV-2, i atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat 
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.  
 
Així mateix, en el seu apartat 3 i en relació amb la compensació econòmica per al restabliment de 
l’equilibri econòmic dels esmentats contractes disposa: 
 
“Declarar que el Departament d’Educació, com administració titular de la competència sobre el 
servei de menjador escolar en els centres de la seva titularitat, assumirà les compensacions 
econòmiques per restablir l’equilibri econòmic dels contractes d’aquest servei en els termes 
establerts a l’article 1.6 del Decret llei 7/2020, del 17 de març, i d’acord amb que s’estableix en els 
punts 4 i 5.” 
 

2. En l’esmentada resolució en l’epígraf 1 d’aquest informe es disposa en el seu apartat 5 que els 
consells comarcals inclouran en la seva liquidació del curs 19-20 hauran d’incloure les 
indemnitzacions que hagin reconegut en pels contractes que tinguin subscrits així com els dels 
ajuntaments de la respectiva comarca que gestionin aquests Serveis, en els termes següents: 

 
“Declarar que, en els contractes de menjador escolar subscrits pels ens locals, els òrgans de 

contractació són els responsables de resoldre les reclamacions d’indemnització dels 
concessionaris en relació amb els contractes que tinguin subscrits i d’acord amb el que es 
preveu en aquesta resolució.  

D’acord amb el que s’estableix als punts 3 i 4, quan els consells comarcals o l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona presentin a l’òrgan competent del Departament d’Educació la 
liquidació del curs escolar 2019-2020 s’inclouran les indemnitzacions que hagin reconegut 
pels contractes que tinguin subscrits així com els dels ajuntaments de la respectiva comarca 
que gestionin aquests serveis.” 

 
3. El 16 de desembre de 2020, E2020016222, l’Ajuntament de Bigues i Riells comunica l’acord del 

Ple de 26 de novembre de 2020 on acorda: 



 
 
 

 

 

 
 

4. En el pressupost de 2022 aprovat el 27 de desembre de 2022 dintre de l’orgànica 32 hi consten 
les aplicacions pressupostàries que es detallen: 

Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits 
inicials 

crèdits 
disponibles 

32 32001 13100 SP ENSENYAMENT LABORAL TEMPORAL - SOUS 
C1 I C2 

52.056,29 0,00 

32 32001 16000 SP ENSENYAMENT SEGURETAT SOCIAL 17.048,04 0,00 

32 32001 22706 SP ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 4.000,00 4.000,00 

32 32438 22300 CURS 2021/2022 TRANSPORT ESCOLAR OBL + 
VTC 

1.529.819,50 1.527.823,88 

32 32438 48002 CURS 2021/2022 AJUTS INDIVIDUALS 
OBLIGATORIS 

100,00 100,00 

32 32439 22300 CURS 2021/2022 TRANSPORT ESCOLAR 
OPCIONAL (OPC) 

244.983,87 244.983,87 

32 32440 22706 CURS 2021/2022 MONITORS TRANSPORT 
ESCOLAR OBLI + OPCIONAL 

371.971,60 371.971,60 

32 32440 23301 INDEMNITZACIONS MEJADOR ESCOLAR 0,00 0,00 

32 32440 48001 CURS 2021/2022 AJUTS INDIVIDUALS MENJADOR 
ESCOLAR 

3.628.328,53 3.628.328,53 

32 32451 22300 CURS 2022/2023 TENO 01 TRANSPORT 20.421,10 20.421,10 

32 32452 22300 CURS 2021/2022 TENO 01 TRANSPORT 32.133,21 32.133,21 

32 32460 22300 CURS 2022/2023 TRANSPORT ESCOLAR OBL + 
VTC 

972.221,74 972.221,74 

32 32460 22706 CURS 2022/2023 MONITORS TRANSPORT 
OBLIGATORI 

198.478,54 198.478,54 

32 32460 48001 CURS 2022/2023 AJUTS INDIVIDUALS MENJADOR 
ESCOLAR 

2.305.853,64 2.305.853,64 

32 32460 48002 CURS 2022/2023 AJUTS INDIVIDUALS 
OBLIGATORIS 

28.900,00 28.900,00 

32 32461 22300 CURS 2022/2023 TRANSPORT ESCOLAR 
OPCIONAL 

155.690,69 155.690,69 

32 32461 22706 CURS 2022/2023 MONITORS TRANSPORT 
OPCIONAL 

37.914,62 37.914,62 

    9.599.921,37 9.528.821,42 

 
5. En atenció al que s'ha posat de manifest és procedent regularitzar les despeses d’indemnització 

als centres detallats en l’apartat 2. que, al tractar-se d'obligacions d'exercicis tancats pels que no 
existeix consignació pressupostaria especifica en l' actual exercici  cal aprovar l´oportú expedient 
de reconeixement extrajudicial de crèdits i el corresponent expedient de modificació de crèdit en 
base a majors ingressos d’acord amb l’apartat tercer de la Resolució de 3 d’abril de 2020, del 
conseller d’Educació, per la qual es declara la suspensió dels contractes de menjador escolar 
dels centres educatius de titularitat del Departament d’Educació i es regula el procediment de 



 
 
 

 

 

compensació dels danys i perjudicis provocats per la declaració de l’estat d’alarma, modificada 
per Resolució de 5 de juny de 2020. 

 
Per tot això, PROPOSO 
 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits  que es detallen i que corresponen a despeses 

de l’any 2020, exercicis anteriors. 

 
2. Aplicar la despesa de les indemnitzacions del centres el Turó i el Colomer a càrrec al pressupost 

de 32 32440 48001 d’acord amb la modificació del pressupost de despeses i ingressos per 
generació de crèdit 03/2022  

 
3. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la despesa a favor de l’Escola 

el Turo, amb NIF Q5855093J, per un import total de vint mil sis-centes euros amb noranta-dos 
cèntims (20.600,92 euros), condicionat a la modificació del pressupost de despeses i ingressos 
per generació de crèdit 03/2022. 

 
4. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la despesa a favor de l’Escola 

el Colomer, amb NIF Q0801399G, per un import total de vint-i-set mil dos-cents cinquanta-sis mil 
euros amb seixanta-un cèntims (27.256,61 euros) condicionat a la modificació del pressupost de 
despeses i ingressos per generació de crèdit 03/2022. 

 
5. Trametre al Departament d’Ensenyament la justificació econòmica de la despesa per tal que es 

regularitzi aquest import a l’Addenda del Curs escolar 2019-2020.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).  
 

2. El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern a les entitats del sector públic local (RCIL).  

 
3. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern.  
 

4. Les bases del Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’any 2022. 
 
 
Per això,  
 
PROPOSO al Ple que acordi: 

 
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits que es detallen i que corresponen a 

despeses de l’any 2020, exercicis anteriors. 

 
 



 
 
 

 

 

2. Aplicar la despesa de les indemnitzacions en relació amb els centres el Turó i el Colomer 
a càrrec al pressupost de 32 32440 48001 d’acord amb la modificació del pressupost de 
despeses i ingressos per generació de crèdit 03/2022, a partir de la liquidació del 
Departament, sempre i quan la Generalitat de Catalunya n’hagi transferit l’import al 
Consell Comarcal. 

 
3. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la, per un import total 

de vint mil sis-centes euros amb noranta-dos cèntims (20.600,92 euros), condicionat a la 
modificació del pressupost de despeses i ingressos per generació de crèdit 03/2022, a 
partir de la liquidació del Departament, sempre i quan la Generalitat de Catalunya n’hagi 
transferit l’import al Consell Comarcal. 
 

4. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la despesa, per un 
import total de vint-i-set mil dos-cents cinquanta-sis mil euros amb seixanta-un cèntims 
(27.256,61 euros) condicionat a la modificació del pressupost de despeses i ingressos 
per generació de crèdit 03/2022, a partir de la liquidació del Departament, sempre i quan 
la Generalitat de Catalunya n’hagi transferit l’import al Consell Comarcal. 

 
5. Trametre al Departament d’Ensenyament la justificació econòmica de la despesa per tal 

que es regularitzi aquest import a l’Addenda del Curs escolar 2019-2020.” 

 
El president 
 
Alguna intervenció al respecte?  
 
El senyor Joan Josep Galiano i Peralta 
 
Bona tarda a tothom, volia fer un agraïment tant a la gerència com a l’equip del Consell 
Comarcal pel suport que ens han donat en aquesta reclamació, que el departament 
ràpidament ha resolt i que al final, des de fa uns quants mesos hi anem darrera de poder 
subsanar aquesta anomalia, que entre altres coses eren aquelles indemnitzacions que van 
cobrar tots els nostres menjadors escolars dels nostres municipis, en el cas de Bigues i 
Riells va quedar penjat, i finalment s’ha pogut arribar a un acord i a una resolució favorable 
perquè aquesta empresa continuï fent la seva feina, així que traslladar l’agraïment a tot 
l’equip i sobretot pel suport que hem trobat en aquest moment. Gràcies, 
 
El president 
 
Perfecte, queda constància, senyor Galiano. Passaríem a votació. 
 
El ple aprova la proposta per unanimitat dels 30 membres presents, essent 33 de dret i 33 
de fet. 
 
La senyora Imma Ortega i Martí s’incorpora a la sessió 
 
2. Aprovar la modificació del calendari fiscal de l’any 2022 
 
Llegida la proposta de l’Àrea de Personal i Hisenda, de 26 de gener de 2022, que és la que 
segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El 26 de gener de 2022, la senyora Carme Torrabadella Vilaseca, tresorera, ha emès 
l’informe següent: 
 



 
 
 

 

 

“RELACIÓ DE FETS 
 
El Ple de 17 de novembre de 2021 va aprovar el calendari fiscal per l’exercici 2022. 
 
En el text del padró hi ha dues errades en el concepte.  
 
On diu 1R PAGAMENT CURS 2021/2022 ha de dir 2N PAGAMENT CURS 2021/2022 i on diu 2N 
PAGAMENT CURS 2021/2022 ha de dir 1R PAGAMENT CURS 2022/2023. 
 
Per tant, PROPOSO, 
 
Aprovar l’esmena al calendari fiscal per a l’any 2022 a efectes de cobrament en període voluntari els 
padrons fiscals. 
 
El calendari fiscal esmenat per l’any 2022 és el següent: 
 

 
 
 
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. 

 
5. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden 
rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els 
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.  

 
 
Per això, 
 
PROPOSO, al Ple que acordi: 
 
1. Esmenar l’error del calendari fiscal per a l’any 2022 dels preus públics en el sentit 

següent: 
 
On diu: 1R PAGAMENT CURS 2021/2022  
Ha de dir 2N PAGAMENT CURS 2021/2022 
 
On diu 2N PAGAMENT CURS 2021/2022 
Ha de dir 1R PAGAMENT CURS 2022/2023. 

 
2. Publicar aquesta acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona.” 
 
El president 
 
Alguna intervenció? Passaríem a votació. 
 
El ple aprova la proposta amb els 23 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 i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal 
Esquerra Republicana de Catalunya, les senyores Núria Carné i Navarro i Anna Cella i 
Navarro i el senyor Ignasi Martínez Murciano; per part del Grup Comarcal Junts per 
Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser Colomé Soler, 
Joan Daví Mayol, Raül Garcia Ramírez, 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, la senyora Susana Barroso Valverde i el 
senyor Manuel Losada Seivane. I les 8 abstencions de, per part del Grup Comarcal 
Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les senyores Marc Candela i Callado, 
Assia Cherdal i Roukha, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric Gisbert i Tomás, Pamela Isús i 
Sauri, Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí i Marina Planellas i Alegre. 
 
 
3. Moció per sol•licitar reunió de seguretat a la comarca del Vallès Oriental. 
 
Llegida la moció, que és la que segueix: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El president del Consell Comarcal, el senyor Emilio Cordero, proposa  la iniciativa de 
celebrar una reunió de seguretat a la comarca del Vallès Oriental, amb la participació de tots 



 
 
 

 

 

els municipis de la comarca i manifesta l’interès de que hi assisteixi el conseller d’interior, 
Hble. Sr. Joan Ignasi Elena. 
 
En aquest sentit, el 17 de setembre de 2021, la presidència del Consell Comarcal sol•licita 
via correu electrònic a la conselleria d’interior  l’assistència del Conseller d’Interior, Hble. Sr. 
Joan Ignasi Elena i Garcia per celebrar  un comitè de seguretat on convocaríem a tots els 
alcaldes dels 39 municipis que formen la comarca del Vallès Oriental.  
 
El 22 de setembre de 2021, al Consell d’alcaldies el Delegat del Govern, el senyor Antoni 
Morral,  diu que ajuda a agilitzar el contacte amb el Conseller d’Interior i trameten al 
conseller la petició del Consell Comarcal. 
 
Al no rebre cap resposta  per part de la conselleria d’interior a la petició formulada, es va fer 
seguiment via contacte telefònic  amb la delegació del govern per poder accelerar la trobada 
però no vam rebre cap retorn per part de la conselleria. 
 
El 24 de gener, la presidència del Consell Comarcal contacta amb la secretaria de la 
conselleria d’interior on ens manifesten la voluntat de poder celebrar aquesta trobada.  
 
En les darreres setmanes s’han produït a diversos municipis de la comarca, concentracions 
a polígons industrials on s’han agrupat desenes de persones per la realització de botellots, 
concentracions de vehicles tunning, curses il•legals i altres actes incívics, fets que han 
provocat molèsties a la ciutadania i incidents amb les policies locals i agents de mossos. 
Aquestes activitats s’han vist incrementades després de l’aixecament del confinament 
nocturn. 
 
Per tot això des del plenari del Consell Comarcal proposem adoptar els següents 
 
ACORDS 
 
1. Demanar una reunió urgent amb el Conseller d’Interior per tractar els diferents 

assumptes relacionats amb la seguretat als municipis de la comarca, amb la participació 
dels 39 municipis del Vallès Oriental. 

 
2. Traslladar aquest acord al Conseller d’Interior, a presidència, als grups parlamentaris del 

Parlament de Catalunya, a la delegació del Govern i els ajuntaments de la comarca.” 
 
El president 
 
Com dèiem és una moció per demanar hora amb el conseller d’Interior vist els actes que 
estan passant últimament, però des del setembre que, com dèiem al principi, ho estàvem 
demanant. 
 
Aquesta proposta fa molt temps que s’està parlant amb tots els alcaldes i avui precisament, 
o ahir, em demanava una alcaldessa fer una reunió, penso que a partir d’aquí el que fem és, 
de forma més formal des del plenari, demanar hora per resoldre un problema que penso que 
tots els municipis, o gairebé tots, estem patint i és bàsicament i senzillament això. Si hi ha 
alguna paraula. 
 
El senyor Joan Josep Galiano i Peralta 
 
Bona tarda a tothom un altre cop, jo estic força sorprès per aquesta proposta que es tramiti 
d’aquesta manera, via moció des del Consell Comarcal, entenc que en tot cas, des del 
Consell d’alcaldies s’hauria d’haver pres un acord en aquest sentit, no se si al proper Consell 
d’alcaldies, o fins i tot fer córrer aquesta petició a tots els ajuntaments i signar-la tots els 



 
 
 

 

 

ajuntaments i fer-la des dels òrgans que crec que serien els correctes. No he rebut cap 
informació aquests dies d’aquesta petició ni ningú ha preguntat quina és la situació amb el 
botellot que tenim al nostre municipi, i quasi posaria la mà al foc que a la Mancomunitat de la 
Vall del Tenes tampoc, i en tenim problemes igual que a tot arreu, però sí que considero que 
aquesta proposta presentar-la per primera vegada al Consell Comarcal 10 minuts abans 
d’aquest plenari, com ens ha arribat, crec que no és la manera correcte i torno a dir, 
considero vital, important i necessària aquesta reunió i la valoro molt positivament, però crec 
que les formes o la manera de fer arribar aquesta petició no hauria de ser des del Consell 
Comarcal, sinó que hauria de ser des del Consell d’alcaldies, que hi som tots els que anirem 
allà a explicar aquesta situació o aquesta anomalia que ens estem trobant tots els nostres 
municipis. No és perquè no vulguem fer aquesta reunió, no és perquè el senyor Elena formi 
part de cap partit polític ni cap formació, però nosaltres per les formes ens abstindrem, 
perquè considerem que 10 minuts abans d’aquest ple no és forma de fer entrar aquesta 
moció. 
 
El president 
 
Totalment d’acord, penso que per no entrar en cap debat, i amb tot el respecte Joan, 
directament si no hi ha cap paraula més, passaríem a votar. 
 
El ple aprova la moció amb els 20 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 i Eduard Vallhonesta Alarcón; per part del Grup Comarcal 
Junts per Catalunya (Junts), els senyors i les senyores Gemma Brunet Ferrer, Roser 
Colomé Soler, Joan Daví Mayol, Raül Garcia Ramírez, 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, la senyora 
Susana Barroso Valverde i el senyor Manuel Losada Seivane. Els 3 vots en contra de, per 
part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, les senyores Anna Cella i 
Navarro i Assia Cherdal i Roukha i el senyor Ignasi Martínez Murciano. I les 8 abstencions 
de, per part del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya, els senyors i les 
senyores Marc Candela i Callado, Núria Carné i Navarro, Joan Josep Galiano i Peralta, Enric 
Gisbert i Tomás, Pamela Isús i Sauri, Magalí Miracle i Rigalós, Imma Ortega i Martí i Marina 
Planellas i Alegre. 
 
II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000685, de 17 de desembre 
de 2021, al 2021PRES000744, de 30 de desembre de 2021, i del 2022PRES000001, de 
10 de gener de 2022, al 2022PRES000023, de 20 de gener de 2022. 
 
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Presidència del 
2021PRES000685, de 17 de desembre de 2021, al 2021PRES000744, de 30 de desembre 
de 2021, i del 2022PRES000001, de 10 de gener de 2022, al 2022PRES000023, de 20 de 
gener de 2022. 
 
2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER001797, de 17 de desembre de 
2021, al 2021GER001918, de 30 de desembre de 2021, i del 2022GER000001, de 3 de 
gener de 2022, al 2022GER000102, de 20 de gener de 2022. 
 
El president dona compte al Ple, que en pren coneixement, dels decrets de Gerència del 
2021GER001797, de 17 de desembre de 2021, al 2021GER001918, de 30 de desembre de 



 
 
 

 

 

2021, i del 2022GER000001, de 3 de gener de 2022, al 2022GER000102, de 20 de gener 
de 2022. 
 
8. Precs i preguntes. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Al nostre grup ens acaba de sorprendre el president que ha dit que estava d’acord amb la 
intervenció del meu company però s’ha continuat tirant endavant el punt, en tot cas, un 
detall. 
 
El president 
 
No t’he entès Marc, que vols dir? 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Que vostè ha dit que estava d’acord amb la intervenció, ha fet servir una frase que estava 
d’acord amb la intervenció del meu company però el punt s’ha mantingut i no hi ha hagut 
debat. 
 
El president 
 
No, el que volia dir i potser no m’he explicat bé, volia dir que estava d’acord amb el 
raonament que feia però que creiem que és molt necessari per la comarca, i per això no 
entrarem en un debat, simplement per això. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
Entesos. Nosaltres teníem un prec només, el passat ple del 27 de desembre extraordinari 
pel pressupost vam fer una bateria de 30 preguntes que suposo i entenc que van quedar 
recollides en l’acta, sinó els hi podem passar, sobre el pressupost de les quals 2 o 3 es van 
contestar de les gairebé una trentena que vam fer, ens agradaria si ens ho poden contestar, 
ens és igual si és en paper, per aquí o si hem de fer una reunió i ens aclareixen totes les 
preguntes que vam fer sobre el pressupost el passat dia 27, però voldríem que se’ns 
contestés. 
 
El president 
 
Perfecte, és un prec Marc, nosaltres ho agafem i et direm quelcom abans del següent ple. 
 
El senyor Marc Candela i Callado 
 
I si necessiteu que us ho passem per escrit pel que fos, us ho passem, no hi ha cap 
problema. 
 
El president 
 
Fem una cosa, si ho necessitéssim ens posaríem en contacte per poder donar resposta a tot 
el que vas demanar. 
 
S’aixeca la sessió a les dinou hores i vint-i-nou minuts, de la qual cosa, com a secretària 
accidental, dono fe, amb el vistiplau del senyor president. 
 
Document signat electrònicament. 
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