
 
 
 
 

 
 

OD-12 
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 
Ple, de 23 de març de 2022 
CI, de 16 de març de 2022 
 
Ratificar la presentació de la justificació econòmica del conveni per a l’any 2021 
del conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per 
a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de 
competències en matèria de consum 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 28 de gener de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 

següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar, mitjançant acord del Ple de 22 de desembre de 

2021, el contingut i la signatura del conveni entre l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat 
de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la coordinació d’actuacions en 
desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum. 
 

2. El total de les despeses justificades durant el 2021 han estat les següents: 
 

DESPESES DE 
PERSONAL 

NIF CATEGORIA DEDICACIÓ IMPUTAT 
COST 

EMPRESA 
JUSTIFICAT 

E. LL. B. XXX2569XX A1 
50 % 

 
51.65 % 25.784,83 € 13.317,22 € 

I. V. V. XXX4664XX A1 100 % 51.65 % 43.079,65 € 22.249,56 € 

TOTAL     68.864,48 € 35.566,78 € 

 
3. . El finançament del servei durant el 2021 ha estat el següent: 

 
FINANÇAMENT DEL SERVEI 2021 % DE FINANÇAMENT 

AGÈNCIA CATALANA CONSUM 35.566,78 € 51.65 % 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 22.264,00 € 32.33 % 

CONSELL COMARCAL 11.033,70 € 16.02 % 

TOTAL   68.864,48 €  100.00 % 

 
4. Que les despeses indirectes per un import de 7.575,09 € són finançades pel Consell Comarcal del 

Vallès Oriental. 
 
 

5. Que l’horari dedicat a l’activitat ha estat de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00h i el dimecres, de 
16h a 18.30h. 

 
Per tant, PROPOSO,      
 



 
 
 
 

 
 

Que s’aprovi la justificació econòmica del conveni per a l’any 2021 del conveni entre l’Agència Catalana 
del Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la coordinació 
d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.” 

 
 

2. L’1 de febrer de 2022, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va presentar a l’Agència 
Catalana de Consum (registre d’entrada 9033/16238/2022) la documentació següent: 
 
- Memòria anual de les actuacions realitzades durant el 2021  
- Informe amb les despeses efectuades, la relació del personal que ha realitzat les tasques 

de consum durant el 2021 i les subvencions o ajuts concedits per altres administracions. 
 
3. El 16 de març de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La Generalitat de Catalunya, d’acord amb l'article 123 de l'Estatut d'Autonomia, té 

competència exclusiva en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries, i, 
d’acord amb l’article 2 de la Llei 9/2004, de 24 de desembre, l’Agència Catalana del Consum 
és l’entitat pública que té assignades totes les competències que corresponen a la Generalitat 
de Catalunya en matèria de consum en virtut de la Constitució i l’Estatut d’Autonomia. 

 
2. L’Agència Catalana del Consum, d’acord amb l’article 3.1 de la Llei 9/2004, de 24 de 

desembre, de creació i amb l’article 126-10 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de 
Consum de Catalunya, té, entre altres, les funcions de: 

 
- Relacionar-se i cooperar amb totes les administracions públiques per avançar en la millora 

dels drets i la protecció de les persones consumidores i usuàries. 
 

- Cooperar amb les administracions locals que exerceixen competències en matèria de 
consum, potenciar el desplegament de les oficines locals de consum, assessorar-les en 
el que sigui necessari per al millor exercici de les seves funcions i subscriure convenis 
per, entre d’altri, compartir la dotació dels mitjans tècnics i materials adequats per al 
compliment de llurs finalitats. 

 
3. Correspon a les comarques l’exercici de les competències recollides als articles 25 i 28 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, entre les quals, d'acord amb l’article 25.1.c), hi ha 
l’exercici d’aquelles que li delegui o li encarregui de gestionar l’Administració de la Generalitat 
respectant el principi de lleialtat institucional (article 36.2). 

 
4. L’article 42 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local preveu la 

creació de comarques per part de les comunitats autònomes seguint els seus propis Estatuts 
d’Autonomia i que aquestes entitats tindran les competències i els recursos assignats per les 
lleis autonòmiques. 



 
 
 
 

 
 

 
5. L’article 83.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa en matèria d’organització del 

govern local que l'àmbit supramunicipal és constituït per les comarques que ha de regular una 
llei del Parlament cosa que es ratifica a l’article 92.2 de la pròpia norma institucional bàsica. 

 
6. El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, aprova el Text refós de la Llei de l'organització 

comarcal de Catalunya, i al seu article 25 s’informen les competències de les comarques 
entre les quals hi ha les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la 
Generalitat. 

 
7. El 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, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, regula en el 
seu títol XII la delegació de competències als ens locals i n’estableix el procediment i els 
mecanismes adequats. En concret, els articles 137, 138 i 139 del referit Text refós possibiliten 
que l’Administració de la Generalitat mitjançant un Acord exprés adoptat pel Govern delegui 
l’exercici de competències pròpies als ens locals de Catalunya, com és el cas dels consells 
comarcals, els quals hauran d’exercir les potestats inherents a aquestes, sense que se n’alteri 
la titularitat. 

 
8. L’ACORD GOV/173/2021, de 2 de novembre, de delegació de competències a diversos 

consells comarcals en matèria de defensa de les persones consumidores i usuàries. 
 

9. L’article 25.c) del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que corresponen a la comarca les 
competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat, 
que hauran d’anar acompanyades de les transferència dels recursos necessaris per 
gestionar-les. 

 
10. L’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 

estableix la necessitat del vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres 
de les corporacions per a l’acceptació de delegacions o encàrrecs de gestió realitzades per 
altres administracions, llevat que hi estiguessin imposades legalment. 

 
11. L’article 54.1.b) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1988, de 18 d’abril; l’article 179.1.b) del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, segons és necessari 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 en matèries per a les quals la llei exigeixi un quòrum de votació especial. 

 
 
Per això,  

 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 



 
 
 
 

 
 

Primer i únic. Ratificar la presentació de la justificació econòmica del conveni per a l’any 2021 del 
conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació 
d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum. 
. 
 
Document signat electrònicament. 
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