
 
 
 
 

 
 

OD-16 
ÀREA DE TURISME 
Ple, de 23 de març de 2022 
CI, de 16 de març de 2022 
 
Aprovar la modificació de la distribució de l'aportació dels ajuntaments aprovada 
en la sessió de Ple de 22 de desembre de 2021 en relació amb el conveni per a 
l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme i la conseqüent modificació dels acords d’aprovació dels convenis i dels 
convenis formalitzats. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 25 de febrer de 2022, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental, senyor Carles 

Fernández Pérez, Gerent, ha emès l’informe següent: 
 
“ 

1. El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en sessió ordinària, va aprovar el dia 17 de 
novembre de 2021 el contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, 
l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2022-2025 amb diversos ajuntaments 
de la comarca del Vallès Oriental. 
 

2. El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en sessió extraordinària, va aprovar el dia 22 de 
desembre de 2021 el contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, 
l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme amb l'Ajuntament de la Llagosta i la 
modificació de la distribució de l'aportació dels ajuntaments aprovada en la sessió de Ple de 17 de 
novembre de 2021. 
 

3. S’ha detectat una incorrecció en l’addenda 2022 del Pla d’Acció de Turisme degut a un error de 
picatge en el nombre de places d’allotjament d’un municipi i s’ha dut a terme l’esmena. 
 

4. Els ajuntaments abonaran la seva aportació en el fons de turisme en dues parts proporcionals 
abans del 28 d’abril i del 15 de setembre de 2022. 
 
 

Càlcul del Conveni de Turisme 2022 

 
DESPESA        

42.016        

  Places    

 
POBLACIÓ 
2021 Hoteleres Càmpings 

Turisme 
rural 

Habitatges 
ús turístic 

TOTAL 
PLACES 

Càlcul 
Conveni 
2022 

Aiguafreda 2.556 15 0 0 22 37 238,36 € 

Ametlla del Vallès, l' 8.787 0 0 30 55 85 768,51 € 

Bigues i Riells 9.542 26 0 19 6 51 784,71 € 



 
 
 
 

 
 

Caldes de Montbui 17.797 350 516 0 99 965 2.513,10 € 

Campins 540 0 0 12 6 18 62,64 € 

Canovelles 16.872 20 0 0 33 53 1.342,65 € 

Cànoves i Samalús 3.219 22 0 25 28 75 334,45 € 

Cardedeu 18.609 81 0 7 61 149 1.590,12 € 

Figaró-Montmany 1.127 5 0 19 6 30 121,61 € 

Fogars de Montclús 467 79 750 43 44 916 1.140,57 € 

Franqueses del Vallès, les 20.351 178 0 4 28 210 1.795,74 € 

Garriga, la 16.733 284 0 0 66 350 1.690,45 € 

Granollers 62.475 1.207 0 0 61 1.268 6.264,76 € 

Gualba 1.585 21 324 0 88 433 642,55 € 

Llagosta, la 13.259 50 0 0 0 50 1.065,21 € 

Lliçà d'Amunt 15.673 0 0 18 88 106 1.315,72 € 

Lliçà de Vall 6.580 0 0 0 17 17 519,20 € 

Llinars del Vallès 10.116 0 0 56 50 106 894,57 € 

Martorelles 4.823 0 0 0 0 0 365,53 € 

Mollet del Vallès 51.151 635 0 0 0 635 4.642,80 € 

Montmeló 8.798 58 0 0 0 58 736,77 € 

Montornès del Vallès 16.804 24 0 15 6 45 1.327,84 € 

Montseny 362 116 429 50 50 645 805,64 € 

Parets del Vallès 18.907 64 0 0 0 64 1.510,15 € 

Roca del Vallès, la 10.676 0 0 0 50 50 869,44 € 

Sant Antoni de Vilamajor 6.383 16 0 8 66 90 592,34 € 

Sant Celoni 18.176 171 0 27 17 215 1.636,93 € 

Sant Esteve de Palautordera 2.997 32 0 18 55 105 353,82 € 

Sant Feliu de Codines 6.406 0 0 0 44 44 538,59 € 

Sant Fost de Campsentelles 8.997 0 0 0 88 88 788,04 € 

Sant Pere de Vilamajor 4.671 0 0 39 116 155 541,02 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 7.538 0 210 25 28 263 888,61 € 

Santa Maria de Martorelles 882 0 0 0 0 0 66,85 € 

Santa Maria de Palautordera 9.666 32 0 25 72 129 888,21 € 

Tagamanent 325 0 0 15 17 32 63,24 € 

Vallgorguina 3.052 0 0 15 116 131 389,36 € 

Vallromanes 2.594 190 510 14 105 819 1.184,74 € 

Vilalba Sasserra 758 0 0 0 0 0 57,45 € 

Vilanova del Vallès 5.535 197 0 0 22 219 683,72 € 

Vallès Oriental  415.789 3.873 2.739 484 1.610 8.706 42.016,00 € 

        

FONT: IDESCAT        



 
 
 
 

 
 

Dades Població: Padró municipal d'habitants per sexe. Xifres oficials. Municipis de la comarca. Vallès Oriental. 2021 

Dades Places: Allotjaments turístics 2020. Oferta municipal d'establiments turístics de la Generalitat de Catalunya. 
Aquest any s'han afegit les dades d'habitatges d'ús turístic 

(Enllaç a la base de dades)        

 
Per tant, PROPOSO, 
 

1. Aprovar l’esmena de l’addenda corresponent al Pla d’Acció de TurismeVallès per a l’any 2022. 
 

2. Notificar-ho als ajuntaments interessats.” 

 
2. 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. L’article 1.1 de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, en endavant Llei de 
turisme, estableix que és objecte de la llei regular l’ordenació i la promoció del turisme. Als 
efectes d’aquesta llei –article 2 c)- s’entén per administracions turístiques els ens i els òrgans 
públics amb competències sobre l’activitat i els serveis turístics, i els organismes que, per raó 
de llur creació, adscripció o participació, hi resten vinculats, sigui quina sigui llur naturalesa 
jurídica; que han de perseguir les finalitats enumerades a l’article 3 de la mateixa Llei. 

 
2. El Títol II de la Llei de turisme introdueix el concepte dels recursos turístics, i els classifica 

entre recursos turístics essencials, recursos turístics d’interès local i recursos turístics 
potencials. 

 
Pel que fa als recursos turístics locals, l’article 6.1 de la Llei de turisme els defineix com aquells 

recursos que contribueixen a incrementar les corrents turístiques cap a municipis, comarques 
o àrees concretes del territori de Catalunya. 

 
Ensems, l’article 11 de la Llei de turisme estableix que les administracions turístiques han 

d’impulsar la creació, la conservació i la millora dels recursos turístics, així com donar suport 
a les iniciatives públiques i privades que persegueixin aquesta mateixa finalitat. 

 
3. L’article 68 de la Llei de turisme disposa que corresponen als ajuntaments, sens perjudici de 

les competències establertes per la legislació de règim local, les atribucions següents: 
 

a)   La promoció i la protecció dels recursos turístics d’interès municipal.  
.../... 
d)  L’elaboració dels instruments de planejament que tenen atribuïts d’acord ala legislació 

vigent.  
.../....  
h)    La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  



 
 
 
 

 
 

i)  L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb allò establert per la legislació de règim 
local. 

 
4. L’article 70 de la Llei de turisme disposa que corresponen als consells comarcals, sens 

perjudici de les competències establertes per la legislació de règim local, entre d’altres, les 
atribucions següents: 

 
a) La declaració de recursos turístics d’interès comarcal, la protecció i el foment d’aquests 

recursos i, si escau, la iniciativa perquè siguin declarats recursos turístics essencials. 
b) La coordinació dels municipis de la comarca, si obté la declaració de comarca d’interès 

turístic o si més d’un dels municipis que la integren obté la de municipi turístic, en els 
termes establerts per la legislació de règim local.  

c) La col·laboració en les iniciatives empreses per l’Administració de la Generalitat per 
promoure la imatge de Catalunya com a marca turística.  

d) La promoció dels recursos turístics de la comarca.  
e) La iniciativa per a obtenir la qualificació de comarca d’interès turístic o les denominacions 

geoturístiques que coincideixin amb llur àmbit territorial.  
f) La creació i el sosteniment de l’oficina comarcal d’informació turística corresponent, que 

tenen caràcter obligatori en el cas que la comarca sigui declarada d’interès turístic, i 
potestatiu en la resta de casos.  

g) L’emissió d’informes en relació amb les sol·licituds presentades pels municipis de llur àmbit 
territorial per a esdevenir municipis turístics.  

h) La participació en el procés d’elaboració del Pla de turisme de Catalunya.  
i) L’exercici de les competències turístiques que els delega o els assigna l’Administració de 

la Generalitat, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.  
 

2. Correspon també als consells comarcals, en relació amb les activitats i els serveis turístics 
de competència municipal:  
 

a) Establir i prestar els serveis mínims inherents a la condició de municipi turístic, en cas de 
dispensa o en els supòsits especials establerts per la legislació de règim local.  

b) Exercir, per delegació o per conveni, competències municipals.  
c) Establir i prestar serveis o dur a terme obres, amb caràcter complementari dels serveis i 

les obres municipals. 
 

5. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, disposa 
que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, 
pot promoure tota classe d’activitats i prestar els  serveis públics que contribueixin a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. El Text refós de la llei municipal i de règim 
local de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril conté la mateixa previsió 
–article 66.1-. 

 
En tot cas, d’acord amb el que disposa l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, el municipi 
exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i de 



 
 
 
 

 
 

les Comunitats Autònomes, en matèries d’informació i promoció de l’activitat turística d’interès 
i àmbit local.  

 
6. Pel que fa a les competències previstes a la legislació de règim local pels consells comarcals, 

l’article 25 del Text refós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat mitjançant 
el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en endavant TRLOCC, corresponen a la 
comarca, entre d’altres, les que li atribueixi la pròpia llei en matèria de cooperació, 
assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb les previsions de l’article 28. 

 
En aquest sentit, l’article 28 estableix que correspon a la comarca, entre d’altres: prestar 

assistència tècnic, jurídica i econòmica als municipis; cooperar amb els municipis en 
l’establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori, i establir i 
coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les 
actuacions d’àmbit supramunicipal. 

 
7. El Programa d’actuació comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que conté com a 

línia estratègica número 2 el desenvolupament socioeconòmic, i com una actuació d’aquest 
desenvolupament, el foment decidit pel turisme, com a element fonamental en la promoció 
econòmica del territori. 

 
8. L’article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis de Catalunya, aprovat 

mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix la possibilitat que es formalitzin 
convenis de col·laboració interadministrativa per a la consecució de finalitats d’interès públic 
comú. 

 
9. L’article 14.2.q) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre i l’article 6 q) del Reglament orgànic del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb els quals correspon al Ple exercir les atribucions 
que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Modificar la distribució de l’aportació dels ajuntaments en relació amb el conveni per a 

l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 
aprovada pel Ple de 22 de desembre de 2021, que esdevé la següent: 
 

 
DESPESA        

42.016        

  Places    

 
POBLACIÓ 
2021 Hoteleres Càmpings 

Turisme 
rural 

Habitatges 
ús turístic 

TOTAL 
PLACES 

Càlcul 
Conveni 
2022 

Aiguafreda 2.556 15 0 0 22 37 238,36 € 



 
 
 
 

 
 

Ametlla del Vallès, l' 8.787 0 0 30 55 85 768,51 € 

Bigues i Riells 9.542 26 0 19 6 51 784,71 € 

Caldes de Montbui 17.797 350 516 0 99 965 2.513,10 € 

Campins 540 0 0 12 6 18 62,64 € 

Canovelles 16.872 20 0 0 33 53 1.342,65 € 

Cànoves i Samalús 3.219 22 0 25 28 75 334,45 € 

Cardedeu 18.609 81 0 7 61 149 1.590,12 € 

Figaró-Montmany 1.127 5 0 19 6 30 121,61 € 

Fogars de Montclús 467 79 750 43 44 916 1.140,57 € 

Franqueses del Vallès, les 20.351 178 0 4 28 210 1.795,74 € 

Garriga, la 16.733 284 0 0 66 350 1.690,45 € 

Granollers 62.475 1.207 0 0 61 1.268 6.264,76 € 

Gualba 1.585 21 324 0 88 433 642,55 € 

Llagosta, la 13.259 50 0 0 0 50 1.065,21 € 

Lliçà d'Amunt 15.673 0 0 18 88 106 1.315,72 € 

Lliçà de Vall 6.580 0 0 0 17 17 519,20 € 

Llinars del Vallès 10.116 0 0 56 50 106 894,57 € 

Martorelles 4.823 0 0 0 0 0 365,53 € 

Mollet del Vallès 51.151 635 0 0 0 635 4.642,80 € 

Montmeló 8.798 58 0 0 0 58 736,77 € 

Montornès del Vallès 16.804 24 0 15 6 45 1.327,84 € 

Montseny 362 116 429 50 50 645 805,64 € 

Parets del Vallès 18.907 64 0 0 0 64 1.510,15 € 

Roca del Vallès, la 10.676 0 0 0 50 50 869,44 € 

Sant Antoni de Vilamajor 6.383 16 0 8 66 90 592,34 € 

Sant Celoni 18.176 171 0 27 17 215 1.636,93 € 

Sant Esteve de Palautordera 2.997 32 0 18 55 105 353,82 € 

Sant Feliu de Codines 6.406 0 0 0 44 44 538,59 € 

Sant Fost de Campsentelles 8.997 0 0 0 88 88 788,04 € 

Sant Pere de Vilamajor 4.671 0 0 39 116 155 541,02 € 

Santa Eulàlia de Ronçana 7.538 0 210 25 28 263 888,61 € 

Santa Maria de Martorelles 882 0 0 0 0 0 66,85 € 

Santa Maria de Palautordera 9.666 32 0 25 72 129 888,21 € 

Tagamanent 325 0 0 15 17 32 63,24 € 

Vallgorguina 3.052 0 0 15 116 131 389,36 € 

Vallromanes 2.594 190 510 14 105 819 1.184,74 € 

Vilalba Sasserra 758 0 0 0 0 0 57,45 € 

Vilanova del Vallès 5.535 197 0 0 22 219 683,72 € 

Vallès Oriental  415.789 3.873 2.739 484 1.610 8.706 42.016,00 € 

        

FONT: IDESCAT        
Dades Població: Padró municipal d'habitants per sexe. Xifres oficials. Municipis de la comarca. Vallès Oriental. 2021 
Dades Places: Allotjaments turístics 2020. Oferta municipal d'establiments turístics de la Generalitat de Catalunya. 
Aquest any s'han afegit les dades d'habitatges d'ús turístic 
(Enllaç a la base de dades) 

 
 
2. Modificar l’acord d’aprovació del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el 

finançament de polítiques públiques de turisme amb els ajuntaments del Vallès Oriental, 
excepte Lliçà d’Amunt, en el sentit següent: 
 
A l’apartat primer del pacte setè del conveni, on diu: 



 
 
 
 

 
 

 
L’AJUNTAMENT abona la seva aportació en el fons turístic en dues parts proporcionals abans 
del 28 de febrer i del 15 de setembre de cadascun dels anys de vigència del conveni. 
 
Ha de dir: 
 
L’AJUNTAMENT abona la seva aportació en el fons turístic en dues parts proporcionals abans 
del 28 d’abril i del 15 de setembre de cadascun dels anys de vigència del conveni. 
 

3. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni amb l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques 
de turisme, 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 Ignasi Simón Ortoll, alcalde de l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt, assistit per la 
secretària de la corporació, senyora Gemma Navarro Medialdea.  

 
 

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, en nom i representació de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en virtut del que disposa l’article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la 
Llei 11/1999, de 21 de setembre.  
 
Les secretàries també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 del Reial decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquesta  addenda de 
modificació del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques 
públiques de turisme, i 

 
 

M A N I F E S T E N 

 
1. Que el 15 de febrer de 2022, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el CONSELL 

COMARCAL, i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en endavant l’AJUNTAMENT, vam formalitzar el 
conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de 
turisme, en endavant el CONVENI.  
 

2. Que el 3 de març de 2022, l’AJUNTAMENT va fer efectiva la seva aportació al fons turístic per a 



 
 
 
 

 
 

l’any 2022 amb el pagament de 1.303,64 euros.  
 

3. Que el Ple del CONSELL COMARCAL de 23 de març de 2022, per un error en el càlcul inicial, va 
aprovar la modificació de la distribució de l’aportació dels ajuntaments en relació amb el conveni 
per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme de 
l’any 2022, on s’estableix que la quantia que l’AJUNTAMENT ha d’aportar al fons turístic és de mil 
tres-cents quinze euros amb setanta-dos cèntims (1.315,72 EUR).  

 
Essent així, cal modificar el conveni formalitzat per incloure-hi l’import modificat i el règim de 
pagament de la diferència respecte la quantitat ja abonada.   
 

4. Que el CONVENI no inclou, per error, l’annex corresponent al Pla d’accions de turisme de 2022, i 
per tant s’hi ha d’annexar.  
 

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir aquesta 
addenda de modificació al conveni de col·laboració que subjecten als següents 

 
 

PACTES 
 

Primer. Objecte 
 
L’objecte d’aquesta addenda és la modificació del CONVENI entre el CONSELL COMARCAL i 
l’AJUNTAMENT, per esmenar l’import de l’aportació de l’AJUNTAMENT al fons de turisme 
corresponent a l’any 2022, d’acord amb la modificació de la distribució aprovada pel Ple del CONSELL 
COMARCAL de 23 de març de 2022, i alhora incloure-hi el Pla d’accions de turisme de l’any 2022. 
 
Segon. Contingut de la modificació 
 
1. Per raó d’aquesta addenda, s’esmena i es modifica l’import de l’aportació de l’AJUNTAMENT al 

fons de turisme corresponent a l’any 2022, que esdevé en mil tres-cents quinze euros amb setanta-
dos cèntims (1.315,72 EUR).  
 
En la mesura que l’AJUNTAMENT ja ha abonat al CONSELL COMARCAL un total de 1303,64 
euros en concepte d’aportació al fons turístic per a l’any 2022, la quantitat a regularitzar com a 
conseqüència de la modificació de la distribució de les aportacions és de 12,08 euros.  

 
2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL l’import de 12,08 euros per a completar 

llur aportació al fons turístic de l’any 2022 no més enllà del 15 de setembre del 2022.  
 

3. Així mateix, s’inclou el Pla d’accions de Turisme 2022, que per error no fou inclòs al conveni 
formalitzat per les parts.  

 
Tercer. Conservació del CONVENI 
 
El contingut del CONVENI es manté vigent en tot allò que no hagi estat modificat per aquesta addenda. 
 
Quart. Vigència 
 
Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins a la 
finalització del conveni que modifica. 



 
 
 
 

 
 

 
Cinquè. Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquesta addenda seran de 
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Les parts, després de llegir l’addenda de modificació, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu 
contingut i la signen. 
 
1ANNEX. Pla d’accions d’accions de turisme 2022 
 
” 

 

4. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats. 

 
 
Document signat electrònicament. 
 
 
 

                                            
1 L’annex inclou el Pla d’accions d’accions de turisme 2022, aprovat pel Ple de 17 de novembre de 2021 
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