
 
 
 
 

 
 

OD-05 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 23 de març de 2022 
CI, de 16 de març de 2022 
 
Aprovar la liquidació del cost del servei d'assistència jurídica a l'Ajuntament de 
Montmeló. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 10 de març de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Montmeló van 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. 
 
El 16 de desembre de 2020, el Ple del Consell Comarcal va aprovar la pròrroga del conveni per a la 
prestació d’assistència jurídica amb l’Ajuntament. Aquesta pròrroga entrava en vigor en la data de la seva 
signatura i estén els seus efectes des de l’1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2022.  
 
El cost anual per a l’any 2021 de l’assistència jurídica es va fixar en trenta-dos mil sis-cents trenta-un euros 
amb noranta-dos cèntims (32.631,92 EUR). 
 
L’apartat segon de la pròrroga del conveni estableix que per a les anualitats successives, el cost anual 
s’actualitza successivament d’acord amb la variació salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat 
corresponents a cada exercici. Per a l’any 2022 s’ha d’aplicar un 2% aprovat pels pressupostos generals 
de l’Estat el cost seria de trenta-tres mil dos-cents vuitanta-quatre euros amb cinquanta-sis cèntims 
(33.284,56 EUR) 
 
El 28 de gener de 2022, registre d’entrada E2022001188, l’Ajuntament de Montmeló ens tramet el certificat 
de la Junta de Govern Local de 25 de gener de 2022 en que estableix EXTINGIR el conveni amb el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació d'assistència jurídica a efectes de 31 de gener de 2022. Per 
aquest motiu, el Consell Comarcal a petició de l’Ajuntament va deixar de prestar l’assistència convinguda. 
 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
1. Fixar en dos mil set-cents setanta-tres euros amb setanta-un cèntims (2.773,71 EUR) el cost de 

l’assistència jurídica a l’Ajuntament de Montmeló des de l’1 de gener de 2022 fins el 31 de gener de 
2022. 
 

2. Donar de baixa l’import de 30.510,85 € corresponent al dret reconegut per l’assistència jurídica de 
l’exercici 2022 a càrrec de l’aplicació pressupostària 90 46230.” 

 



 
 
 
 

 
 

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. El conveni per a la prestació d’assistència jurídica amb l’Ajuntament de Montmeló formalitzat 
el 23 de maig de 2018 i prorrogat el 24 de març de 2021.  

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 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 14.2.q) del Text refós de Llei de l’organització comarcal aprovada per Decret Legislatiu 

4/2003, de 4 de novembre, disposa que el Ple és el competent per 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. Fixar en dos mil set-cents setanta-tres euros amb setanta-un cèntims (2.773,71 EUR) el cost 

de l’assistència jurídica a l’Ajuntament de Montmeló des de l’1 de gener de 2022 fins el 31 de 
gener de 2022. 
 

2. Donar de baixa  l’import de 30.510,85 € corresponent al dret reconegut per l’assistència 
jurídica de l’exercici 2022 a càrrec de l’aplicació pressupostària 90 46230. 
 

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Montmeló.  
 

 
 
Document signat electrònicament. 
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